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P  
  

  ..ا���ا�� 
  ..من عائلة حمافظة .. فتاة روسية فكانت .. أما هي 
  .. شديدة التعصب للنصرانية ) آرثوذوكسية ( لكنها 

شـراء  ل..إىل دولة خليجية .. عرض عليها أحد التجار الروس أن تصحبه مع جمموعة من الفتيات 
  ..مث بيعها يف روسيا  ..أجهزة كهربائية 

  ..وهؤالء الفتيات .. املتفق عليه بني الرجل اهلدف كان هذا هو 
تقـدمي  وبـدأ يف  ..  عرض عليهن ممارسة الرذيلـة و.. كشر عن أنيابه .. إىل هناك  وعندما وصلوا

  .. عالقات واسعة .. مال وافر .. هلن اإلغراءات 
 .. هفكرتب ر الفتياتثإىل أن اقتنع أك

  ..فتمنعت .. كانت شديدة التعصب لدينها النصراين .. الفتاة  هذهإال 
ولـن  .. ليس معك إال ما تلبسني من الثيـاب  .. ضائعة  أنت يف هذا البلد: قال و.. منها فضحك 

  ..وبدأ يضيق عليها ..  أعطيك شيئاً
.. ع التيـار  واجنرفت الفتيات م.. وخبا جوازات سفرهن عنده .. أسكنها يف شقة مع بقية الفتيات 

  ..وثبتت هي على العفاف 
  ..فيأىب عليها ذلك .. أو إرجاعها إىل بلدها .. يف تسليمها جوازها .. ال زالت تلح عليه كل يوم 

  .. هطفتتخفا.. حىت وجدت جوازها .. فبحثت يوماً يف الشقة 
  ..الشقة وهربت من 

  ..ال متلك إال لباسها .. إىل الشارع خرجت 
وال .. وال طعام .. وال مال .. وال معارف .. ال أهل .. ال تدري أين تذهب . . على وجهها متها

  ..مسكن 
  ..أخذت املسكينة تتلفت حائرة مينة ويسرة 

  ..ميشي مع ثالث نساء .. وفجأة رأت شاباً
  .. فأقبلت عليه .. اطمأنت ملظهره 
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  .. باللغة الروسية  بدأت تتكلمو
  ..فاعتذر أنه ال يفهم الروسية 

 اإلجنليزية ؟ هل تتكلمون: ت قال

  ! نعم :  والاق
وليس يل .. ليس معي مال .. قصيت كذا وكذا .. أنا امرأة من روسيا : قالت و.. وبكت .. فرحت 
  ..أريد العودة إىل بالدي .. مسكن 

  ..  خويت يف بالديإأمري مع أهلي و حىت أتدبر.. يومني أو ثالثة .. أريد منكم فقط إيوائي 
  ..يفكر يف أمرها ) خالد ( اب أخذ الش

  ..وهي تنظر إليه وتبكي ..! حمتالة أو ..! تكون خمادعة رمبا 
  ..وهو يشاور أمه وأختيه 

 .. نهايةالويف 
  .. ها إىل البيت وأخذ

  ! اخلطوط متعطلة يف ذاك البلد .. ولكن ال جميب .. بأهلها تتصل  وبدأت
  ..االتصال كل ساعة تعيد يف وكانت 
ا .. تلطفوا معها .. ا نصرانية عرفوا أ أحبتهم .. رفقوا..  

  .. ال تريد ..  ترفض ولكنها.. اإلسالم وا عليها عرض
  .. يف موضوع الدين أصالً ش اقتقبل النال بل 

  ! متعصبة تكره اإلسالم واملسلمني " أرثوذكسية "  ألا من أسرة
  .. لدعوة إسالمي ل زكرإىل م.. فذهب خالد 
  ..عن اإلسالم باللغة الروسية  اًتبكوأحضر هلا 

  ..وهم حياولون ويقنعون .. ومرت األيام .. وتأثرت ا .. فقرأا 
  ..وحترص على جمالسة الصاحلات .. وبدأت تم بتعاليم الدين .. وحسن إسالمها  .. متسلحىت أ

  ..خافت أن ترجع إىل بلدها فترتد إىل نصرانيتها 
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  ..زواج 
  ..فتزوجها خالد 

  ..من كثري من املسلمات .. انت أكثر متسكاً بالدين وك
هذه أول كانت و.. قد غطت وجهها .. فرأت امرأة متحجبة .. إىل السوق يوماً مع زوجها ذهبت 

  !! فاستغربت من هذا الشكل .. ترى فيها امرأة متحجبة متاماً  مرة
فغطته .. شوهت وجهها علَّة مصابة بة هذه املرألعل ملاذا هذه املرأة ذا الشكل ؟ .. خالد : قالت و
  ؟

  ..ارتضاه اهللا سبحانه وتعاىل لعباده  هذه املرأة حتجبت احلجاب الذي.. ال : قال 
  ..  ρρρρوالذي أمر به رسوله 

  ..الذي أراده اهللا منا .. هذا هو احلجاب اإلسالمي .. فعالً .. نعم : مث قالت .. سكتت قليالً ف
   وما أدراك ؟:  الق

تكـاد أن  ! ال ترتل أعني أصحاب احملل عن وجهـي  .. اآلن إذا دخلت أي حمل جتاري  أنا: قالت 
  !! قطعة قطعة  تلتهم وجهي

من هذا السوق  إذن لن أخرج.. يراه بد أن يكون لزوجي فقط  ال.. إذن وجهي هذا البد أن يغطَّى 
  ؟..فمن أين نشتريه .. جاب ثل هذا احلإال مب
  ..كأمي وأخوايت .. ك هذا استمري على حجاب: قال 

  ..بل أريد احلجاب الذي يريده اهللا .. ال : قالت 
  .. وهي ال تزداد إال إمياناً .. مرت األيام على هذه الفتاة 

  .. هومشاعر هقلبوملكت على زوجها .. وأحبها من حوهلا 
  ..فإذا هو قد قارب االنتهاء .. ىل جواز سفرها إويف ذات يوم نظرت 

  .. جدد ي وال بد أن
  .. إليها املرأة  الذي تنتمينفسها ال بد أن يجدد من املدينة أنه .. واألصعب من ذلك 

  .. ةوإال تعترب إقامتها غري نظامي.. إىل روسيا ال بد من السفر  نإذ
  .. فهي ال تريد السفر من غري حمرم .. خالد السفر معها قرر 

  ..خطوط الروسية ركبوا يف طائرة تابعة لل
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  ..وجلست جبانب زوجها شاخمة بكل عزة !! حبجاا الكامل هي  بتورك
  ..أخشى أن نقع يف إشكاالت بسبب حجابك : قال هلا خالد 

  .. وأعصي اهللا !  أنت اآلن تريد مين أن أطيع هؤالء الكفرة: قالت 
 ..فليقولوا ما شاءوا .. واهللا .. ال 

  ..  هابدأ الناس ينظرون إلي
  ..اخلمر  الطعام ومع.. ن الطعام وبدأت املضيفات يوزع

  .. توجه إليها من هنا وهناك .. النابية وبدأت األلفاظ .. وبدأ اخلمر يعمل يف الرؤوس 
  ..سخر والثالث ي.. ضحك ذاك يو..  تندرهذا يف

  ..هاويعلَّقون علي..  هاويقفون جبانب
  .. ال يفهم شيئاً .. وخالد ينظر إليهم 

  ..تضحك وتبتسم هي فكانت أما 
  ..ما يقولون  هوتترجم ل

  .. غضب الزوج 
  ..  فهذا أمر بسيط.. ق صدرك وال يض.. ال حتزن .. ال :  التفق

  ..  لصحابيات من بالء وابتالءلوما حصل .. يف مقابل ما جاه الصحابة 
  ..حىت وصلت الطائرة .. صربت هي وزوجها 

  
 �  ..�� رو�

  :قال خالد 
  .. أهلها بيت نذهب إىل ظن أننا سن أكا.. عندما نزلنا يف املطار 

  .. ونعود  ونسكن عندهم مث بعد ذلك ننهي إجراءاتنا
  ..كانت بعيدة زوجيت لكن نظرة 

  ! فال أريد أن أذهب اآلن .. متعصبون لدينهم ) آرثوذوكس ( أهلي  :يل قالت 
  .. ونبقى فيها .. لكن نستأجر غرفة 

  ..ر أهلي نزووقبيل السفر .. اجلواز  وننهي إجراءات
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 .. فرأيت أن هذا رأياً صواباً
  ..ا فيها بتنو استأجرنا غرفة

  ..اجلوازات إدارة ومن الغد ذهبنا إىل 
   .. اجلواز القدمي وصور للمرأةفطلب  دخلنا على املوظف

 .. دائرة الوجه فقط إالمنها وال يظهر .. هلا باألسود واألبيض  اًصورله  تجفأخر
  !!يظهر فيها الوجه والشعر والرقبة كاملة ..  نريد صورة ملونة.. الفة هذه صورة خم: وظف فقال امل

  ..فأبت أن تعطيه غري هذه الصور 
  .. ون صوراً سافرة يطلب هموكل.. وثالث ..  ثانوذهبنا إىل موظف 

  ..عطيهم صورة متربجة أبداً ال ميكن أن أ: تقول وزوجيت 
  ..فرفض املوظفون استقبال الطلب 

  ..بقبول هذه الصور تقنعها أن زوجيت فاجتهدت .. األصلية  ديرةامل فتوجهنا إىل
  ..وهي تأىب 

املهم رؤية .. وتقارنينها بالصور اليت معك .. احلقيقية  أال ترين صوريت: فأخذت زوجيت تلح وتقول 
  ! ؟هذه الصور تكفي .. الشعر قد يتغري .. الوجه 

  ..لصور ال يقبل هذه ا.. النظام واملديرة تصر على أن 
  ما احلل ؟ ف.. أنا لن أحضر غري هذه الصور : زوجيت فقالت 

  ..  األصلية الكربى يف موسكو لن حيل لكم اإلشكال إال مدير اجلوازات :املديرة  قالت
  .. موسكو يا خالد نسافر إىل: فالتفتت إيلَّ وقالت .. فخرجنا من إدارة اجلوازات 

  ..دون أحضري الصور اليت يري: عندها قلت هلا 
   ..استطعتم  فاتقوا اهللا ما ..ال يكلف اهللا نفساً إال وسعها و

  .. للضرورة .. واز سرياه جمموعة من األشخاص فقط واجل.. وهذه ضرورة 
  .. ال داعي للسفر إىل موسكو .. دعي عنك املشاكل ..   ختفينه يف بيتك إىل أن تنتهي مدته مث

  .. تربجةال ميكن أن أظهر بصورة م.. ال : فقالت 
  ..بعد أن عرفت دين اهللا سبحانه وتعاىل 
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 ����� ��..  
 ت علياها .. موسكو  إىل نافسافرأصرواستأجرنا غرفة وسكن..  

  ..اجلوازات إدارة  ومن الغد ذهبنا إىل
  .. دخلنا على املوظف األول فالثاين فالثالث ويف اية املطاف

  ..املدير األصلي اضطررنا للتوجه إىل 
  ! وكان من أشد الناس خبثاً .. لنا عليه دخ

  :مث رفع رأسه إىل زوجيت وقال .. أخذ يقلب الصور ..  عندما رأى اجلواز
  من يثبت يل أنك صاحبة هذه الصور ؟؟ 

  ..لرياها أن تكشف وجهها  هايريد
  ..فأكشف وجهي هلا تأيت .. أو السكرتريات .. ألحد املوظفات عندك  قل: قالت له ف
  ..ولن أكشف لك وجهي .. تطابق الصور  أما أنت فلن..  الصورتطابق و

  .. الرجل فغضب 
  ..وضم بعضها إىل بعض .. وبقية األوراق .. والصور .. القدمي اجلواز  أخذو

  ..اخلاص يف درج مكتبه وألقاها 
ونطابقها  .. اماًبالصور املطابقة مت..  وال جديد إال بعد أن تأتني إيلَّ.. قدمي  ليس لك جواز: هلا وقال 
  ..عليك 

ال أفهم شيئاً .. وأنا أنظر إليهما .. ويتكلمان بالروسية .. حتاول إقناعه .. أخذت زوجيت تتكلم معه 
  ..وال أستطيع أن أفعل شيئاً .. لكين غضبت .. 

  ..ال بد من إحضار الصور على شروطنا : وهو يردد 
  ..وظلت واقفة  فسكتت! فائدة ال لكن و.. عه اقنت املسكينة إحاول

وحنن يف .. وسعها  ال يكلف اهللا نفساً إال.. يا عزيزيت : وأخذت أعيد عليها وأكرر .. التفت إليها 
  ..إىل مىت نتجول يف مكاتب اجلوازات .. ضرورة 

  ..ويرزقه من حيث ال حيتسب  ومن يتقِ اهللا جيعل له خمرجاً: فقالت يل 
  .. طردنا من املكتبواجلوازات  غضب مديرف.. وبينها  النقاش بييناشتد 

  ..وغضب عليها .. وأنا بني رمحة ا .. خرجنا جنر خطانا 
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  ..  يعاقنحتاول إوهي ..  هاعاقنحاول إأنا أُ.. ذهبنا لنتدارس األمر يف غرفتنا 
  .. وأنا مشغول البال على هذه املصيبة .. صلينا العشاء ف..  الليلأظلم إىل أن 

  ..مث أكلنا ما تيسر 
  .. وضعت رأسي ألنام و

  
  ..آ� ���م 

  ..تغري وجهها .. فلما رأتين كذلك 
  ..!!أما حتسني بالتعب .. نعم : قلت !! تنام .. خالد : مث التفتت إيلَّ وقالت 

  !! يف هذا املوقف العصيب تنام .. سبحان اهللا : قالت 
  .. إىل جلوء إىل اهللا  حنن نعيش موقفاً حيتاج منا

  ..  فإن هذا وقت اللجوءقُم إجلأ إىل اهللا
  ..مث منت .. ما شاء اهللا يل أن أصلي  وصليت.. فقمت 

  ..وتصلي .. تصلي قامت أما هي ف
  ..إما راكعة  رأيتهاف.. إليها نظرت .. يقظت تسا ماكلو

  ..الفجر طلع إىل أن .. أو باكية .. أو داعية .. أو قائمة .. أو ساجدة 
  ..مث أيقظتين 

  ..فهلُّم نصلي سوياً .. فجر دخل وقت ال:  وقالت
  .. مث نامت قليالً .. وصلينا .. وتوضأت .. قمت ف

  .. وبعدما طلعت الشمس 
  !!هيا لنذهب إىل اجلوازات : قالت و.. استيقظت 
  ! معنا صور ؟ ليس.. ؟؟أين الصور ! بأي حجة ؟!! إىل اجلوازات نذهب : فقلت هلا 

 .. ال تقنط من رمحة اهللا.. هللا ال تيأس من روح ا.. لنذهب وحناول : قالت 
  ..أقدامنا أول مكتب من مكاتب اجلوازات .. ما إن وطأت وواهللا .. ذهبنا ف

  ..من حجاا  شكلهاوقد عرفوا زوجيت ورأوا 
  ؟فالنة أنت : ينادي  وإذا بأحد املوظفني
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  ! نعم :  التق
  .. خذي جوازك : قال 

   ..بصورها احملجبة .. فإذا هو مكتمل متاماً 
  .." ومن يتق اهللا جيعل له خمرجا  " أمل أقل لك: والتفتت إيلَّ وقالت .. فاستبشرت 

  ..فلما أردنا اخلروج 
  .. هااجلواز من واختتمو.. تعودوا إىل مدينتكم اليت جئتم منها البد أن : قال املوظف 
  ..ل سفرنا من روسيا ها قبأهللتزور فرصة هذه .. أنا أقول يف نفسي و ..نة األوىل ديفرجعنا إىل امل

  ..استأجرنا غرفة .. وصلنا إىل مدينة أهلها 
  .. وختمنا اجلواز 

  
�� ا���اب �  ..ر

  .. طرقنا الباب و..  هالزيارة أهل نامث ذهب
  ..يبدوا الفقر على سكانه ظاهراً .. كان بيتهم قدمياً متواضعاً 

  ..كان شاباً مفتول العضالت .. خوها األكرب فتح الباب أ
  ! ورحبت .. وابتسمت  هاوجهكشفت و.. املسكينة بأخيها  فرحت

األسود الـذي   هالباسواستغراب من .. تقلب وجهه بني فرح برجوعها ساملة أما هو فأول ما رآها 
  .. يغطي كل شيء 

  ..أخاها  وتعانق.. وهي تبتسم زوجيت دخلت 
  ..جلست يف صالة املرتل و.. دخلْت وراءها و

  .. جلست وحيداً 
  ..فدخلت داخل البيت .. ا هي أم

  ..مل أفهم شيئاً .. لروسية للغة اباها تتكلم معهم أمسع
  !! يعلو  والصراخ!! واللهجة تتغري !! حدة تزداد بدأت نربات الصوت الحظت أن لكنين 

  .. وترد على ذاك .. وهي تدافع هذا .. وإذا كلهم يصرخون ا 
  ! أن األمر فيه شر  فأحسست
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  ..أجزم بشيء ألين مل أفهم من كالمهم شيئاً تطيع أن ولكنين ال أس
  ..وفجأة بدأت األصوات تقترب من الغرفة اليت أنا فيها 

 .. يدخلون علي.. رجل كهل يتقدمهم .. وإذا بثالثة من الشباب 
  ! بزوج ابنتهم أم سريحبون بداية يف التوقعت 

  .. م يهجمون علي كالوحوش وإذا 
  !!! ..وصفعات ..  وضربات.. قلب إىل لكمات بالترحيب ينوإذا 

  .. وأصرخ وأستغيث .. أخذت أدافعهم عن نفسي 
  .. وشعرت أن اييت يف هذا البيت .. حىت خارت قواي 

أحاول أن أتذكر أين الباب الذي دخلت منه ألهـرب  .. فت حويل لوأنا أت.. ازدادوا لكماً وركالً 
  ..منه 

  ..فلما رأيت الباب 
  ..فتحت الباب وهربت و..  قمت سريعاً
  ..حىت غبت عنهم .. دخلت يف زمحة الناس ف.. وهم ورائي 

  .. ببعيدة عن املرتل  وكانت ليست.. مث اجتهت إىل غرفيت 
  .. وقفت أغسل الدماء عن وجهي وفمي 

  .. بالضربات والصفعات .. نظرت إىل نفسي وإذا 
  .. يف جبهيت وخدي وأنفي قد أثّرت 

  .. وثيايب ممزقة .. يسيل من فمي بالدم  وإذا
  .. محدت اهللا أن أنقذين من أولئك الوحوش 

  ! لكن ما حال زوجيت ؟ أنا جنوت ..لكين قلت 
  ..أمام ناظري تلوح  صوراأخذت 

  .. اللكمات والضرباتهي أيضاً ملثل هذه تتعرض ميكن أن هل 
  !! تتحمل فهل سهي امرأة و.. حتمل ما كدت أو.. أنا رجل 

   ..ى أن تنهار املسكينة خشأ
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 ه$ ��ن ا�"!اق ؟

وتعـود إىل بلـدك    ..ستعود نصرانية .. سترتد عن دينها : ويقول يل .. بدأ الشيطان يعمل عمله 
  ..وحدك 

 ..كيف أتصرف .. أذهب أين .. يف هذه البالد ماذا أفعل ؟ .. وبقيت حائراً 
  ! دوالرات  ةبعشرآخر لقتل  رجالً ن   تستأجرأ ككنمي.. البلد رخيصة هذا النفس يف 

  ..فأرسلوا أحداً لقتلي يف ظلمة الليل .. كيف لو عذبوها فدلتهم على مكاين .. أوه 
  ..أقفلت علي غرفيت 

  .. الصباح فزعاً خائفاً حىت  هابقيت فيو
  ..األخبار  وذهبت أجتسس.. مث غريت مالبسي 

  .. صل فيهوأتابع كل ما حي.. أرقبه .. أنظر إىل بيتهم عن بعد 
  ..ظللت أنتظر ..  لكن الباب مغلق

  ..وكهل .. وخرج منه ثالثة من الشباب .. فُتح الباب .. جأة و
  ..  وهؤالء الشباب هم الذين ضربوين

  .. أم ذاهبون إىل أعماهلم.. من هيأم يبدوا 
  ! قفل أُأُغلق الباب و

  .. وأنظر .. أترقب و.. أرقب وبقيت 
  .. ولكن ال فائدة .. وجيت أمتىن أن أرى وجه زو

  .. ظللت على هذا احلال ساعات 
  ..ويدخلون البيت عملهم  وإذا بالرجال يقدمون من

  ..فذهبت إىل غرفيت .. تعبت 
  ..ومل أر زوجيت .. ذهبت أترقب .. اليوم الثاين  ويف

  .. كذلك يف اليوم الثالث و
  ! قُتلت أو .. من شدة العذاب ماتت  اتوقعت أ.. من حياا يئست 

عزاء يأيت للسيكون هناك من ..  على األقل سيكون هناك حركة يف البيتف.. لكن لو كانت ماتت و
  .. أو الزيارة .. 
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 ..وأن اللقاء سيكون قريباً .. أخذت أقنع نفسي أا حية .. ما مل أر شيئاً غريباً عند لكين
  ..ا��'�ء 

  ..رفيت مل أصرب على اجللوس يف غ.. يف اليوم الرابع و
  ..أرقب بيتهم من بعيد  تذهبف

  .. فجأة يفتح  إذا بالبابف.. أنا أنظر وأمتىن و.. كالعادة .. إىل أعماهلم فلما ذهب الشباب مع أبيهم 
  .. يطل من ورائه وإذا بوجه زوجيت 

  ..مينة ويسرة وإذا ا تلتفت 
.. والكـدمات  الصفعات كثرة من  ..ولكمات زرقاء .. دوائر محراء فإذا به .. نظرت إىل وجهها 

 .. خمضب بالدماءوإذا لباسها 
  .. ورمحتها .. فزعت من منظرها 

  .. مسرعاً منها اقتربت 
 .. فإذا الدماء تسيل من جروح يف وجهها .. أكثر نظرت إليها 
  ..تسيل بالدماء .. وقدماها .. وإذا يداها 

  ..  ترهابسيطة تس إال خرقةمل يبق منها .. وإذا ثياا ممزقة 
  ! وإذا بأقدامها مربوطة بسلسلة 

  ..  ظهرها يديها مربوطة بسلسلة من خلفبوإذا 
  .. أمتالك نفسي أن مل أستطع .. بكيت .. ملا رأيتها 

  ..ناديتها من بعيد 
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  ..وو*��� .. (��ت 
  .. خالد  مسع ياا: وتئن من شدة عذاا .. وهي تدافع عرباا قالت يل ف

  ..على العهد ثابتة فأنا  .. عليال تقلق 
  ..أُالقيه اآلن  ما إن.. وواهللا الذي ال إله إال هو 

  .. نوبل واألنبياء واملرسل.. ن وال يساوي شعرة مما القاه الصحابة والتابع
  ..ال تتدخل بيين وبني أهلي .. أرجوك يا خالد و

  .. انتظر يف الغرفة و.. واذهب اآلن سريعاً 
  .. شاء اهللا أن آتيك إن إىل

  .. أكثر من الصالة.. أكثر من قيام الليل .. ولكن أكثر من الدعاء 
 بتوأنا أتقطع أملاً وحسرة عليها .. من عندها ذه..  

  .. وأمتىن جميئها .. أترقبها  كامالً اًغرفيت يوم وبقيت يف
  ..ومرة يوم آخر 

  ..حىت إذا أظلم الليل .. وبدأ اليوم الثالث يطوي بساطه 
  ؟ علي يطرق الغرفة وإذا بباب 

  ..من الطارق ! بالباب ؟ من.. فزعت 
  !! الليل منتصف يف  أيتيمن الذي .. أصبت خبوف شديد 

  ..  كاينعلموا مبأهلها لعل 
  ..  إيل لقتلي افجاءو.. لعل زوجيت اعترفت 

  .. املوتكأصبت برعب 
  .. شعرة إال مل يبق بيين وبني املوت 

  لباب ؟ من با: أخذت أردد قائالً 
  ..ز أنا فالن  .افتح الباب .. فإذا بصوت زوجيت يقول بكل هدوء 

  ..فتحت الباب .. الغرفة أضأت نور 
  ..وجروح يف جسدها .. على حالة رثة .. دخلت علي وهي تنتفض 

  ! اآلن نذهب هيا .. بسرعة : قالت يل 
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  ؟ وأنت على هذا احلال :  قلت
  ..بسرعة  .. نعم: قالت 

  .. بسي بدأت أمجع مال
  ..فلبستها .. وأخرجت حجاباً وعباءة احتياطية ..  هامالبسفغريت .. وأقبلت هي على حقيبتها 

ألقت املسكينة جبسدها املتـهالك اجلـائع   .. أجرة  ركبنا سيارةو.. نزلنا و.. مث أخذنا كل ما لدينا 
  ..على كرسي السيارة .. املعذب 

  !!إ�- ا�,+�ر 
بعض الكلمات عرفت وكنت قد .. املطار إىل : للسائق باللغة الروسية قلت .. أول ما ركبت أنا و

   ..الروسية 
  ..نذهب إىل القرية الفالنية س.. املطار  لن نذهب إىل.. ال : فقالت زوجيت 

  ..   ملاذا ؟ حنن نريد أن رب: قلت 
رب إىل قرية لكن و.. سيبحثون عنا يف املطار .. أهلي هرويب ولكن إذا اكتشف ..صحيح : قالت 

  ..  كذا
  ..فلما وصلنا تلك القرية 

  ..وركبنا سيارة أخرى إىل قرية أخرى .. نزلنا 
  .. مطار دويل  مث إىل مدينة من املدن اليت فيها.. مث إىل قرية ثالثة 

  ..للعودة إىل بالدنا حجزنا .. وصلنا إىل املطار الدويل فلما 
  .. ا استأجرنا غرفة وسكناهفوكان احلجز متأخراً 

  ..فلما استقر بنا املقام يف الغرفة 
  ..وشعرنا باألمان 

  .. يهاأنظر إلفأخذت .. نزعت زوجيت عباءا 
  !! أبداً  يا اهللا ليس هناك موضع سلم من الدماء

  ..شفاه زرقاء .. شعر مقطع .. دماء متحجرة .. جلد ممزق 
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  ..�23 ا�!01 
  ما الذي حصل ؟ : ها تسأل

  !! ما هذا اللباس ؟: قالوا يل ف.. البيت جلست مع أهلي  ا إىلعندما دخلن:  قالتف
  .. إنه لباس اإلسالم : قلت 
  ومن هذا الرجل ؟ :   قالوا

  ..أنا أسلمت وتزوجت ذا الرجل املسلم .. هذا زوجي : قلت 
  .. هذا  ال ميكن: قالوا 

  .. امسعوا أحكي لكم القصة أوالً : فقلت 
وكيـف  .. إىل الـدعارة   ينالذي أراد أن يجر لك الرجل الروسيقصة ذو.. ت هلم القصة يفحك

 .. مث التقيت بك .. هربت منه 
  ..  إلينا من أن تأتيننا مسلمة كان أحب.. لو سلكيت طريق الدعارة : قالوا ق

  !! لن خترجي من هذا البيت إال أرثوذكسية أو جثة هامدة :  قالوا يلمث 
  .. وين أخذوين مث كتف.. تلك اللحظة  ومن

  .. يضربونك  ؤواإليك وبد امث جاءو
  .. مربوطة  وأنا.. وأنت تستغيث ..  ونكضربي هموأنا أمسع

  ..عندما هربت أنت و
  ..وعاودوا سيب وشتمي .. إيلَّ رجع إخويت 

  .. جيلدونين وبدأو.. فربطوين ا .. ذهبوا واشتروا سالسل مث 
  ..كل يوم !!  غريبة.. فأتعرض جللد مربّح بأسواط عجيبة 

  .. النوم  العصر إىل وقتيبدأ الضرب بعد 
  ..  يف األعمالوأيب أما يف الصباح فإخواين 

  .. وأمي يف البيت 
  ..من حاليت  تضحكتأيت إيل و.. سنة  15أخت صغرية عمرها  وليس عندي إال
 .. عندي الراحة الوحيدوهذا هو وقت 

  ! ي أنام وأنا مغمى عل.. هل تصدق أنه حىت النوم 
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  ..  غمى علي وأناميجيلدونين إىل أن 
 .. وأتصرب وأنا أرفض.. عن اإلسالم فقط أن أرتد مين وكانوا يطلبون 

ـ ديـن أب .. دين أمـك  .. تسألين ملاذا تتركني دينك .. الصغرية أخيت بدأت ..  بعد ذلك .. ك ي
  ..أجدادك و
 

 �ً5!6� 7� $�8�..  
 .. فبدأت فعالً تشعر بالقناعة.. التوحيد وضح هلا وأ.. الدين أُبين هلا .. أقنعها  أخذتف

  ! أمامها تتضح اإلسالم بدأت صورة ! بدأت تتأثر 
  .. هذا هو الدين الصحيح .. ق أنت على احل: يل ل وقففوجئت ا ت

  !! أيضاً ينبغي أن ألتزمه أنا  هذا هو الدين الذي
  .. ساعدك أنا سأ :قالت يل مث 

  ! فاجعليين أقابل زوجي .. مساعديت ن إذا كنت تريدي:  قلت هلا
 ..البيت  فبدأت أخيت تنظر من فوق

  : فكانت تقول يل .. شي مت توأن كفترا
  ..إنين أرى رجالً صفته كذا وكذا 

  ..إذا رأيتيه فافتحي يل الباب ألكلمه ف.. هذا هو زوجي: فقلت 
  .. وفعالً فتحت الباب فخرجت وكلمتك

  ..  مل أستطع اخلروج إليكلكين
  ..مفتاحهما مع أخي .. كنت مربوطة بسلسلتني ألين 

 .. حىت ال أخرج.. أحد أعمدة البيت مربوطة ب.. وسلسلة ثالثة 
  .. ألجل أن تطلقين للذهاب إىل احلمام .. هذه مفتاحها مع أخيت 

  ..كنت مربوطة بالسالسل .. طلبت منك أن تبقى إىل أن آتيك و.. كلمتك عندما و
  ..فأسلمت ..  باإلسالم فأخذت أقنع أخيت

  .. أن تضحي تضحية تفوق تضحييتأرادت و
  .. قررت أن جتعلين أهرب من البيت و
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  ..  وهو حريص عليها..   لكن مفاتيح السالسل مع أخي
  ..ثقيالً يف ذاك اليوم أعدت أخيت ألخويت مخراً مركزاً 

  . .شيء درون عن متاماً ال يسكروا إىل أن .. وشربوا .. فشربوا 
  .. عين السالسل  فكتو.. أخي  املفاتيح من جيب مث أخذت

  ..الليل ظلمة وجئت أنا إليك يف 
  .. ؟؟ماذا سيحصل هلا .. وأختك : هلا  تفقل

  ..إىل أن نتدبر أمرها ..  أن ال تعلن إسالمها هاطلبت منقد ..  همما ي: قالت 
  ..مننا تلك الليلة 

  ..زوجيت إىل املستشفى  أُدخلتول ما وصلنا أو..  نارجعنا إىل بلدومن الغد 
  .. من آثار الضربات والتعذيبتعاجل ومكثت فيها عدة أيام 

" قصص مـؤثرة  " شريط القصة مقتبسة من ( .. وهاحنن اليوم ندعوا ألختها أن يثبتها اهللا على دينه 
  .)براهيم الفارس إ.د
  

 �  ..�� أ;:�� ا�9��
  .. أو أستثري مشاعرك .. وال ألستدر دمعاتك .. فك ما سقت لك هذه القصة ألهيج عواط

  ..كال 
  ..يضحون من أجله .. أبطاالً حيملونه .. ولكن لتعلمي أن هلذا الدين 

  ..ويقطعون أجسادهم .. ويسكبون دماءهم .. يسحقون لعزه مجامجهم 
  ..عذبوا بالالً ومسية .. أبو جهل وأمية .. ولئن كان كفار األمس 

  ..يف سبيل حرب هذا الدين .. وخيططون ويكيدون .. يبذلون ال يزالون  فإن كفار اليوم
  ..فاحذري من أن تكوين فريسة 

  :فاعلمي أن .. وحىت تنتبهي لعزك 
  ..ا�!أة .. أول �< ��< ا�=!م 

  .. عند البخاري 
  .. إىل البلد احلرام .. انطلق من الشام .. أن إبراهيم عليه السالم 
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حىت وضعهما عنـد  .. وهي ترضعه .. إمساعيل وهو طفل صغري يف مهده معه زوجه هاجر وولدها 
ووضع عندمها جراباً فيه .. فوضعها هنالك .. وليس مبكة يومئذ أحد وليس ا ماء .. مكان البيت 

  .. وسقاء فيه ماء .. متر 
  .. مث قفى عليه السالم منطلقاً إىل الشام 

وما .. فإذا جبالٌ صماء وصخوراً سوداء .. املوحشة  يف هذه الصحراء.. فتلفتت أم إمساعيل حوهلا 
  .. رأت حوهلا من أنيس وال جليس 
.. وحدائقها الغنـاء  .. مث سكنت يف الشام يف مروجها اخلضراء .. وهي اليت نشأت يف قصور مصر 

  ..فاستوحشت مما حوهلا 
ذا الوادي الذي ليس به وتتركنا .. أين تذهب . . يا إبراهيم : فقالت .. وتبعت زوجها .. فقامت 

  أنيس وال شيء ؟ 
  .. فما رد عليها .. أين تذهب وتتركنا .. فأعادت عليه .. وال التفت إليها .. فما رد عليها 
  ..فلما رأت أنه ال يلتفت إليها .. وما أجاا .. فأعادت عليه 

مث .. إذن ال يضـيعنا  ..  رضيت باهللاقد  ..حسيب : قالت .. نعم : اهللا أمرك ذا ؟ قال : قالت له 
  .. رجعت 

  .. وتركهما وحيدين .. وقد فارق زوجه وولده .. فانطلق إبراهيم الشيخ الكبري 
مث رفع يديـه إىل اهللا  .. استقبل بوجهه جهة البيت .. حيث ال يرونه .. حىت إذا كان عند ثنية جبل 

  .. مبتهالً راجياً .. داعياً 
يت بواد غري ذي زرع عند بيتك احملرم ربنا ليقيموا الصالة فاجعل ربنا إين أسكنت من ذري: " فقال 

  " .. أفئدة من الناس وي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون 
  .. مث ذهب إبراهيم إىل الشام 

  .. فجعلت ترضعه وتشرب من ذلك املاء .. ورجعت أم إمساعيل إىل ولدها 
.. وجعل من شدة العطش يتلـوى  .. وعطش ابنها ..  فعطشت.. فلم تلبث أن نفد ما يف السقاء 

  .. ويضرب األرض بيديه وقدميه .. ويتلمظ بشفتيه 
  .. كأنه يصارع املوت .. وأمه تنظر إليه يتلوى ويتلبط  
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  .. فلم تر أحداً .. هل من معني أو مغيث .. فتلفتت حوهلا 
  .. فقامت من عنده 

  .. وانطلقت كراهية أن تنظر إليه ميوت 
  !!أين تذهب .. احتارتف

لعلها ترى أعرابـاً  .. وهي اهدة الضعيفة .. فصعدت عليه .. فرأت جبل الصفا أقرب جبل إليها 
  .. أو قافلة مارة .. نازلني 

فهبطت من الصفا .. فلم تر أحداً .. استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحداً .. فلما وصلت إىل أعاله 
حىت جـاوزت  .. مث سعت سعى اإلنسان اهود .. طرف درعها حىت إذا بلغت بطن الوادي رفعت 

  .. الوادي 
فعادت إىل الصفا .. فلم تر أحداً .. هل ترى أحداً .. ونظرت .. مث أتت جبل املروة فقامت عليها 

  .ففعلت ذلك سبع مرات .. فلم تر أحداً .. 
  : مسعت صوتاً فقالت .. فلما أشرفت على املروة يف املرة السابعة 

  ..مث تسمعت .. صه 
  ..فلم تسمع جواباً .. قد أمسعت إن كان عندك غواث فأغثين : فقالت 

  ..فالتفتت إىل ولدها 
  .. فضرب األرض بعقبه أو جبناحه حىت تفجر املاء .. فإذا هي بامللك عند موضع زمزم 

  ..وجعلت حتوضه بيدها وجتمعه .. فرتلت إىل املاء سريعاً 
.. ال ختافوا الضيعة : فقال هلا جربيل .. وهو يفور بعد ما تغرف ..  سقائها وتغرف بيدها من املاء يف

  ..إن ههنا بيت اهللا يبنيه هذا الغالم وأبوه 
  ..وأعظم بالءها .. وأعجب حاهلا .. فلله درها ما أصربها 

وجعل من األنبيـاء  .. حىت سطر اهللا يف القرآن ذكرها.. وبذلت .. اليت صربت .. هذا خرب هاجر 
  .. وقدوة األولياء .. فهي أم األنبياء .. ولدها 

  .. وعاقبة أمرها .. هذا حاهلا 
  ..وعطشت وجاعت .. تغربت وخافت .. نعم 
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  ..لكنها راضية بذلك مادام أن يف ذلك رضا را 
  ..حىت أعقبها اهللا فرحاً وبشراً .. عاشت غريبة يف سبيل اهللا 

  ..وطوىب للغرباء 
  ..بني قوم سوء كثري .. م قوم صاحلون إ.. فمن هم الغرباء 

  ..صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه .. إم رجال ونساء 
  .. وميشون على الصخر .. يقبضون على اجلمر 
  ..ويهربون من الفساد .. ويبيتون على الرماد 

  ..حمفوظة أبصارهم .. عفيفة فروجهم .. صادقة ألسنتهم 
  ..وجلسام شريفة .. كلمام عفيفة 

فرحـوا  .. وتكلمـت اآلذان واألعـني   .. وشهدت األيدي األرجـل  .. ذا وقفوا بني يدي اهللا فإ
  ..واستبشروا 

  ..وال أذن بسماع أغنيات .. فلم تشهد عليهم عني بنظر إىل حمرمات 
  ..والعفة يف النهار .. بل شهدت هلم بالبكاء يف األسحار 
  ..حىت إم يفدون دينهم بأرواحهم 

9�� ABC ا�'�ور� !!..  
  ..لكنه حفظ فعلها .. مل حيفظ التاريخ امسها  ..ماشطة بنت فرعون 

وهي .. زوجها مقرب من فرعون .. يف ظل ملك فرعون .. مرأة صاحلة كانت تعيش هي وزوجها ا
  .. خادمة ومربية لبنات فرعون 

ل الزوجة تعمل يف فلم تز..فلم يلبث زوجها أن علم فرعون بإميانه فقتله .. فمن اهللا عليهما باإلميان 
تطعمهم كما تطعم الطري أفراخها .. وتنفق على أوالدها اخلمسة .. بيت فرعون متشط بنات فرعون 

..  
  .. إذ وقع املشط من يدها .. فبينما هي متشط ابنة فرعون يوماً 

  أيب ؟ .. اهللا : فقالت ابنة فرعون .. بسم اهللا : فقالت 
فتعجبت البنت أن .. ورب أبيك .. وربك .. ريب .. بل اهللا .. كال : فصاحت املاشطة بابنة فرعون 

  ..يعبد غري أبيها 
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  ..فعجب أن يوجد يف قصره من يعبد غريه .. مث أخربت أباها بذلك 
  .. ريب وربك اهللا : من ربك ؟ قالت : وقال هلا .. فدعا ا 

فأمر فرعون بقدر مـن  .. ها فلم ترجع عن دين.. وضرا .. وحبسها .. فأمرها بالرجوع عن دينها 
  .. حىت غال .. مث أمحي .. حناس فملئت بالزيت 
.. أيقنت أمنا هي نفس واحدة خترج وتلقى اهللا تعـاىل  .. فلما رأت العذاب .. وأوقفها أمام القدر 

فـأراد أن  .. وتطعمهم .. األيتام الذين تكدح هلم .. فعلم فرعون أن أحب الناس أوالدها اخلمسة 
  .. وال يدرون إىل أين يساقون .. تدور أعينهم .. ذاا فأحضر األطفال اخلمسة يزيد يف ع

وأخـذت أصـغرهم   .. فانكبت عليهم تقبلهم وتشمهم وتبكي .. فلما رأوا أمهم تعلقوا ا يبكون 
  .. وألقمته ثديها .. وضمته إىل صدرها 

والغـالم  .. إىل الزيت املغلـي   فجره اجلنود ودفعوه.. أمر بأكربهم ..فلما رأى فرعون هذا املنظر 
  .. وحياول الفكاك واهلرب .. ويتوسل إىل فرعون .. ويسترحم اجلنود .. يصيح بأمه ويستغيث 

وأمه تنظر .. وهم يصفعونه ويدفعونه .. ويضرب اجلنود بيديه الصغريتني .. وينادي إخوته الصغار 
  ..وتودعه .. إليه 

وإخوته يغطون أعينهم .. واألم تبكي وتنظر ..  يف الزيت  حىت ألقي الصغري.. فما هي إال حلظات 
وطفحت عظامه بيضـاء فـوق   .. حىت إذا ذاب حلمه من على جسمه النحيل .. بأيديهم الصغرية 

وأمر بولدها .. فغضب فرعون .. فأبت عليه ذلك .. نظر إليها فرعون وأمرها بالكفر باهللا .. الزيت 
.. فما هي إال حلظات حىت ألقي يف الزيـت  .. بكي ويستغيث فسحب من عند أمه وهو ي.. الثاين 

.. واألم ثابتة علـى دينـها   .. حىت طفحت عظامه بيضاء واختلطت بعظام أخيه .. وهي تنظر إليه 
  ..موقنة بلقاء را 

وفعل به ما .. مث أمر فرعون بالولد الثالث فسحب وقرب إىل القدر املغلي مث محل وغيب يف الزيت 
  .. ه فعل بأخوي

  .. فأمر فرعون أن يطرح الرابع يف الزيت .. واألم ثابتة على دينها 
بكى وانطـرح علـى   .. فلما جذبه اجلنود .. وكان صغرياً قد تعلق بثوب أمه .. فأقبل اجلنود إليه 

حتاول أن تودعه وتقبله .. وهي حتاول أن حتمله مع أخيه .. ودموعه جتري على رجليها .. قدمي أمه 
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وهو يبكي ويسـتغيث  .. ومحلوه من يديه الصغريتني .. فحالوا بينه وبينها .. ل أن يفارقها وتشمه قب
  ..وهم ال يرمحونه .. ويتوسل بكلمات غري مفهومة .. 

ومشـت األم  .. وانقطع الصوت .. وغاب اجلسد .. وما هي إال حلظات حىت غرق يف الزيت املغلي 
وقـد  .. تنظر األم إىل عظامه ..فوق الزيت يفور ا وعلت عظامه الصغرية بيضاء .. رائحة اللحم 

  ..رحل عنها إىل دار أخرى 
طاملا سهرت لسهره .. وأرضعته من ثديها .. طاملا ضمته إىل صدرها .. وتتقطع لفراقه .. وهي تبكي 

  ..وبكت لبكائه .. 
  .. وألبسته ثيابه .. كم قربت منه ألعابه .. ولعب بشعرها .. كم ليلة بات يف حجرها 

  .. وتدافعوا عليها .. فالتفتوا إليها ..فجاهدت نفسها أن تتجلد وتتماسك 
  
  

 DE!ا�+"$ ا�..  
  .. وكان قد التقم ثديها .. وانتزعوا اخلامس الرضيع من بني يديها 

فلما رأى اهللا تعاىل ذهلا وانكسارها وفجيعتها .. وبكت املسكينة .. صرخ الصغري .. فلما انتزع منها 
  :أنطق الصيب يف مهده وقال هلا . .بولدها 

ألقـي يف  .. وغيب يف القدر مع إخوتـه  .. مث انقطع صوته عنها ..يا أماه اصربي فإنك على احلق 
  .. ويف فمه بقايا من حليبها .. الزيت 

  .. وعلى أثوابه بقية من دمعها .. ويف يده شعرة من شعرها 
  .. القدر  وهاهي عظامهم يلوح ا.. وذهب األوالد اخلمسة 
  .. إىل هذه العظام الصغرية .. تنظر املسكينة .. وحلمهم يفور به الزيت 

.. إم فلذات كبدها  ..الذين طاملا ملئوا عليها البيت ضحكاً وسروراً .. إم أوالدها  عظام من ؟
وارمتـوا  ..طاملا ركضوا إليها  ..كأن قلبها أخرج من صدرها .. الذين ملا فارقوها .. وعصارة قلبها 

  .. بني يديها 
مث هاهم ينتزعـون   ..ومسحت دموعهم بأصابعها .. وألبستهم ثيام بيدها .. وضمتهم إىل صدرها 

  .. ويقتلون أمام ناظريها .. من بني يديها 
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  ..وعن قريب ستكون معهم .. وتركوها وحيدة وتولوا عنها 
لكنها علمت أن .. تسمعها لفرعون بكلمة كفر .. كانت تستطيع أن حتول بينهم وبني هذا العذاب 

  .. ما عند اهللا خري وأبقى 
فلمـا محلوهـا   .. ودفعوها إىل القـدر  .. أقبلوا إليها كالكالب الضارية .. ملا مل يبق إال هي .. مث 

فالتفتت إىل .. فتذكرت اجتماعهم معهم يف احلياة .. نظرت إىل عظام أوالدها .. ليقذفوها يف الزيت 
أن جتمع عظامي وعظام : فقالت  ما حاجتك ؟: فصاح ا وقال  .. إليك حاجة يل: فرعون وقالت 

.. واحتـرق جسـدها   .. وألقيت يف القدر .. مث أغمضت عينيها .. أوالدي فتدفنها يف قرب واحد 
  .. وطفت عظامها 

  
�7 در�  ..ه� �

  ..وأكثر ثواا .. ما أعظم ثباا 
: فحدث به أصحابه وقال هلم فيما رواه البيهقي .. نعيمها  ليلة اإلسراء شيئاً من ρρρρولقد رأى النيب 

هذه ماشطة بنت فرعـون  : ما هذه الرائحة ؟ فقيل يل : فقلت.. ملا أسري يب مرت يب رائحة طيبة ( 
  .. ) ..وأوالدها 

  ..لكنها استراحت كثرياً .. اهللا أكرب تعبت قليالً 
  .. ا وجاورت ر.. مضت هذه املرأة املؤمنة إىل خالقها 

وهي اليوم أحسن منها  ..ومقعد صدق عند مليك مقتدر .. ويرجى أن تكون اليوم يف جنات ور 
  ..وأكثر نعيماً ومجاالً .. يف الدنيا حاالً 

لو أن امرأة من أهل اجلنة اطلعت إىل أهل األرض ألضاءت ما : قال  ρρρρوعند البخاري أن رسول اهللا 
  ..على رأسها خري من الدنيا وما فيها  ولنصيفها.. بينهما وملألته رحياً 
وله يف . من دخل اجلنة ينعم ال يبؤس ، ال تبلى ثيابه ، وال يفىن شبابه : قال  ρρρρوروى مسلم أنه 

ومن دخل إىل اجلنة نسي عذاب ..اجلنة ما ال عني رأت ، وال أذن مسعت ، وال خطر على قلب بشر 
  .. الدنيا 
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وحفـت النـار   .. فلقد حفت اجلنة باملكـاره  .. قاومة شهواته ولكن لن يصل أحد إىل اجلنة إال مب
.. طريق إىل النار .. واألسواق .. والشراب .. والطعام .. فاتباع الشهوات يف اللباس .. بالشهوات 

  ) .. وحفت النار بالشهوات .. حفت اجلنة باملكاره : ( كما يف الصحيحني  ρρρρقال 
  .. لترتاحي غداً.. فاتعيب اليوم وتصبري 

  .. ]]]]سالم عليكم مبا صربمت فنعم عقىب الدار  [[[[: فإنه يقال ألهل اجلنة يوم القيامة 
أذهبتم طيباتكم يف حياتكم الدنيا واستمتعتم ا فاليوم جتـزون عـذاب    [[[[: أما أهل النار فيقال هلم 

  .. ]]]]اهلون 
  

  ..!!��ل �� �3! 
  ..ة اليت أحاطت ا ثبتت على دينها برغم الفتنة العظيم.. ماشطة بنت فرعون 
فال تزال تتساهل بأدائها .. على إقامة الصالة ولو ال تستطيع إحداهن الثبات .. فعجباً واهللا لفتيات 

  .. حىت تتركها حىت تكفر 
  ) .. العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر : ( كما عند الترمذي  ρρρρوقد قال النيب 

وسـقاها  .. وأبعدها عن النعيم .. وعذا مع الشيطان .. يف النريان  ومن تركت الصالة خلدها اهللا
  .. من احلميم 

  ..ذكر الذهيب يف الكبائر 
فسقط كيس منه فيه مال يف قربها فلم يشعر به حىت انصرف عـن  .. أن امرأة ماتت فدفنها أخوها 

.. قرب يشتعل عليها ناراً فلما وصل إليها وجد ال.. مث ذكره فرجع إىل قربها فنبش التراب .. قربها 
  .. ورد التراب عليها .. ففزع 

  أخربيين عن أخيت وماذا كانت تعمل ؟ : ورجع إىل أمه باكياً فزعاً وقال 
  و ما سؤالك عنها ؟ : فقالت األم 

  .. يا أمي إين رأيت قربها يشتعل عليها ناراً : قال 
  . ا عن وقتها وتؤخره.. كانت أختك تتهاون بالصالة : فبكت األم وقالت 

أو تؤخر غريها .. فال تصلي الفجر إال بعد طلوع الشمس .. فهذا حال من تؤخر الصالة عن وقتها 
  .. من الصلوات 
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  فكيف حال من ال تصلي ؟ 
  :فقال .. عن رؤياه لعذاب من خيرج الصالة عن وقتها   ρρρρوقد أخرب النيب 

  .. وإين انطلقت معهما .. انطلق : ال يل وإما قا.. وإما ابتعثاين .. أتاين الليلة آتيان 
.. وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسـه  .. وإذا آخر قائم عليه بصخرة .. وإنا أتينا على رجل مضطجع 

  .. فيثلغ رأسه 
  .. فيتدهده احلجر هاهنا 

ا فيفعل به مثل م.. فال يرجع إليه حىت يصح رأسه كما كان مث يعود عليه .. فيأخذه .. فيتبع احلجر 
  .. فعل به مرة األوىل 

  ..ما هذان !! سبحان اهللا : فقلت 
وينام عن الصالة ) .. يعين ال يعمل مبا فيه .. ( يأخذ القرآن فريفضه .. هذا الرجل : فقال امللكان 

  .. املكتوبة 
  .. ]]]]كذلك العذاب ولعذاب اآلخرة أكرب لو كانوا يعلمون  [[[[
  

 ��� ..ا�,
  ..على أسرة ممهدة ، وفرشٍ منضدة  ..عرشها كانت ملكة على هل تعرفينها ؟ 

  .. وأهلٍ يكرمون .. بني خدم خيدمون 
  .. لكنها كانت مؤمنة تكتم إمياا 

  .. كانت يف نعيم مقيم .. امرأة فرعون .. إا آسية 
  .. السماء أبواب تتسابق إىل .. فلما رأت قوافل الشهداء 

  .. ن وكرهت جماورة فرعو.. اشتاقت اورة ربها 
  ..دخل على زوجه آسيةَ يستعرض أمامها قواه .. فلما قتل فرعون املاشطة املؤمنة 

  ..مث أعلنت إمياا باهللا .. ما أجرأك على اهللا ! الويل لك : فصاحت به آسية 
  ..أو لتكفرن باهللا .. وأقسم لتذوقَن املوت .. فغضب فرعون 

وأمـر  .. ربطت يداها وقدماها يف أوتاد من حديد و.. مث أمر فرعون ا فمدت بني يديه على لوحٍ 
  .. بضرا فضربت 
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  .. واللحم ينسلخ عن عظامها .. حىت بدأت الدماء تسيل من جسدها 
رب ابـن يل   [[[[: وقالت .. رفعت بصرها إىل السماء ..وعاينت املوت .. فلما اشتد عليها العذاب 

  .. ]]]]ن القوم الظاملني عندك بيتاً يف اجلنة وجنين من فرعون وعمله وجنين م
  ..فكشف اهللا هلا عن بيتها يف اجلنة : قال ابن كثري .. وارتفعت دعوا إىل السماء 

  .. ماتت امللكة .. نعم .. مث ماتت .. فتبسمت 
  ..وفرح وسرور .. اليت كانت بني طيب وخبور 

  .. وصديقاا .. وخدمها .. وعطورها .. نعم تركت فساتينها 
  .. واختارت املوت 

  .. تتقلب يف النعيم كيفما شاءت .. لكنها اليوم 
  ..ومقاومتها للشهوات .. نفعها صربها على الطاعات قد 
  
  

 023 >� GC!!..  
  ..وال زال اخلري يف النساء  ..ومضت تلك امللكة إىل را 

  :عند البخاري 
  .. فيتعبد فيه .. ب املدينة جبان.. كان يذهب إىل غار حراء .. قبل أن يوحى إليه بالنبوة  εεεεأن النيب 

  ..اقرأ : فقال .. إذ جاءه جربيل فجأة .. يف هدوء الغار يوماً  εεεεفبينما هو 
  .. وما أقرأ .. وما أكتب .. وال أحسنه .. ما قرأت كتاباً قط : وقال .. منه  εεεεففزع النيب 

  . .اقرأ : فقال . .تركه مث .. اجلهد  هحىت بلغ من.. جربيل فضمه إليه  هفأخذ
  . .ما أنا بقارئ :  εεεεفقال 
  .. اقرأ : فقال . .تركه مث .. اجلهد  هحىت بلغ من.. فضمه إليه الثانية هفأخذ
  . .تركه مث .. اجلهد  هحىت بلغ من.. جربيل فضمه إليه الثانية هفأخذ. .ما أنا بقارئ :  εεεεفقال 
الـذي علـم   * ك األكرم اقرأ ورب* خلق اإلنسان من علق * اقرأ باسم ربك الذي خلق : " فقال 

  .." علم اإلنسان ما مل يعلم * بالقلم 
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إىل رجـع  مث .. ورجف فؤاده .. اشتد فزعه .. ورأى هذا املنظر .. هذه اآليات  εεεεفلما مسع النيب 
  ..املدينة 

.. مث اضطجع .. أي غطوين بالفرش .. زملزين .. زملوين : فقال .  ττττأم املؤمنني فدخل على خدجية 
  .. وغطوه 

  .. تنظر إليه ال تدري ما الذي أفزعه .. أم املؤمنني و
  .. ملياً حىت سكن روعه  εεεεفلبث 

  ..لقد خشيت على نفسي .. يا خدجية : وقال هلا .. أخربها اخلرب فخدجية مث التفت إىل 
وحتمـل  .. وتقري الضيف .. إنك لتصل الرحم . .واهللا ال خيزيك اهللا أبداً .. كال :  فقالت خدجية

  ..وتعني على نوائب احلق .. وتكسب املعدوم . .الكل 
  .. ومل يقف محاسها .. مث مل ينقطع خريها 
..  ىعمأوكان شيخاً كبرياً .. فانطلقت به حىت أتت ورقة بن نوفل ابن عمها ..  εεεεوإمنا أخذت بيده 

  . .بياء ويعرف أخبار األن ..ه يكتبو.. يقرأ اإلجنيل وكان .. وكان امرءاً قد تنصر يف اجلاهلية 
امسع من ابـن  ! يا ابن عم :  فقالت له..  εεεεفلما دخلت عليه خدجية جلست إليه ومعها رسول اهللا 

  ..أخيك 
  يا ابن أخي ماذا ترى ؟ : فقال له ورقة 

  .. وما مسع من القرآن .. خرب ما رأى  ρρρρفأخربه رسول اهللا 
  ..ي أنزل على موسى هذا الناموس الذ.. أبشر مث أبشر .. سبوح .. سبوح : فقال ورقة 

  أي شاباً قوياً ألخرج معك وأنصرك ؟ .. حني خيرجك قومك .. يا ليتين فيها جذعاً : مث قال ورقة 
  !أوخمرجي هم ؟: وقال  εεεεففزع 
وإن يدركين يومك أنصرك نصراً مؤزراً .. إنه مل يأت أحد مبثل ما جئت به إال عودي ! نعم : فقال 

  .. داً أي أنصرك نصراً عزيزاً أب.. 
.. وأا مع زوج سيبتلى .. وقد أيقنت خدجية أن عهد النوم قد توىل .. مع زوجه خدجية  εεεεمث خرج 

.. حسيبة مكرمـة  .. وهي املرأة اليت نشأت غنية منعمة .. وتؤذى يف نفسها .. وقد خترج من بيتها 
  ..وهاهي تستقبل البالء 
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ونصـرت  .. بل آمنت برـا  .. كال ..  أو خلطت الشك باليقني.. فهل ختاذلت عن نصرة الدين 
  ..ومل يزل هذا حاهلا حىت لقيت را .. وجهدها .. ورأيها .. مباهلا .. نبيها

قد أتتك ومعها إناء فيه .. هذه خدجية .. يا رسول اهللا: أتاه جربيل فقال  εεεεوقد روى مسلم أن النيب 
وبشرها ببيت يف اجلنة .. ومين.. من را فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السالم.. إدام أو طعام أو شراب 

  ..ال صخب فيه وال نصب .. من قصب
  ..ونبذ عبادة األصنام .. أول من دخل يف اإلسالم .. هذا خرب خدجية 
  ..وخلفت األبطال .. سبقت الرجال 

  ..ودعانا إىل االقتداء بفعلها .. حىت ضرب التاريخ األمثال ببذهلا 
  ..أو شبهة من فاجر ..  مل تلتفت إىل توهني من كافر

  ..وبىن بيتها .. فكان جزاؤها أن أعد اهللا نزهلا 
  ..وزادت وتعبدت .. فاستبشرت وفرحت 

  .. حىت لقيت را وهو راض عنها 
}}}} دعو اللّه نِنيمؤالْم اتنمؤالْمو اتنرِي ججن تا مهتحت ارهاَألن يندالا خيهف ناكسمو 

  .. }}}} الْعظيم الْفَوز هو ذَلك أَكْبر اللّه من ورِضوانٌ عدن جنات في طَيبةً
  ..رضي اهللا عن أمنا .. فرضي اهللا عن أم املؤمنني خدجية 

ال .. ليكون لك يف اجلنة مثلها بيت من قصب .. هال اقتديت أنت ا .. فهال اقتدت ا بناا 
  .. وصب نصب فيه وال
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!ة ;Hا ���  ..!!ا�+
  ..مسية بنت خياط .. كانت أم عمار 

  .. أسلمت هي وزوجها وولدها .. فلما جاء اهللا باإلسالم .. أمة مملوكة أليب جهل 
  ..ويربطهم يف الشمس حىت يشرفوا على اهلالك حراً وعطشاً .. ويعذم .. فجعل أبو جهل يفتنهم 

وقد تشـققت مـن العطـش    .. ودماؤهم تسيل على أجسادهم .. مير م وهم يعذبون   εεεεفكان 
  ..وحر الشمس يصهرهم من فوقهم .. وتقرحت من السياط جلودهم .. شفاههم 

  ..فإن موعدكم اجلنة .. صرباً آل ياسر .. صرباً آل ياسر : ويقول .. حلاهلم  εεεεفيتأمل 
  ..فرحاً ذه البشرى ..  وتطري قلوم.. فترقص أفئدم .. فتالمس هذه الكلمات أمساعهم 

  .. فيسومهم عذاباً .. فيزداد غيظه عليهم .. أيب جهل يأتيهم .. إذا بفرعون هذه األمة .. وفجأة 
مث .. عندها يندفع اخلبيـث إىل مسيـة   .. فال يزدادون إال ثباتاً وصرباً .. سبوا حممداً وربه : ويقول 

.. فتصـيح وتسـتغيث   .. ويتناثر حلمها .. اؤها فتتفجر دم.. ويطعن ا يف فرجها .. يستل حربته 
  .. مربوطان يلتفتان إليها .. وزوجها وولدها على جانبيها 

حـىت  .. فلم يزل يقطع جسدها املتهالك حبربتـه  .. وهي حتتضر وتكرب .. وأبو جهل يسب ويكفر 
  .. ττττوماتت .. تقطعت أشالًء 

  ..فلله درها ما أحسن مشهد موا .. ماتت .. نعم 
  ..وثبتت على دينها .. وقد أرضت را .. تت ما

  ..وال إغراء فساد .. ومل تعبأ جبلد جالد .. ماتت 
  .. فآه لفتيات اليوم 

ومل ختوف بعذاب .. وهي مل تجلد بسياط .. فتنحرف عن الصراط .. تضل إحداهن بأقل من ذلك 
..  

وعرضـها  .. م واملسـرحيات  وبصرها باألفال.. وتك مسعها بسماع األغنيات .. ومع كل ذلك 
  ..وحجاا بتالعب أصحاب الشهوات .. بالغزل واملكاملات 
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  ..!!�J!ب �< ��ء ا�I,�ء 
  ..تصرب على البالء .. كانت النساء .. نعم 

  ..وفراق الزوج واألوالد .. والكي باحلديد .. كن يصربن على العذاب الشديد 
  .. رب العاملني وتعظيماً ل.. يصربن على ذلك كله حباً للدين 

ولو كان مثن ذلـك  .. وال تدنس شرفها.. وال تك حجاا.. ال تتنازل إحداهن عن شيء من دينها
  .. حياا

  .. كيف ختدم اإلسالم .. تعيش إحداهن لقضية واحدة .. نساء خالدات 
  ..بل وروحها .. ووقتها .. تبذل للدين ماهلا 
  ..وحققن اليقني .. محلن هم الدين 

  ..ريك غزية األنصارية أم ش
  ..وضعف املؤمنني .. فلما رأت متكن الكافرين .. أسلمت مع أول من أسلم يف مكة البلد األمني 

  ..وارتفع شأن را عندها .. فقوي إمياا .. محلت هم الدعوة إىل الدين 
  ..م وحتذرهن من عبادة أألصنا.. اإلسالم إىل مث جعلت تدخل على نساء قريش سراً فتدعوهن 

  ..ومل تكن قرشية مينعها قومها .. فاشتد غضبهم عليها .. لكفار مكة أمرها  حىت ظهر
 إىلخنرجك مـن مكـة   لكنا  ..لفعلنا بك وفعلنا حلفاء لنا قومك أن لوال : وقالوا الكفار  فأخذها
  ..قومك 

  ..يباً هلا تعذ.. وال كساًء .. ومل جيعلوها حتتها رحالً .. على بعري  هامحلومث .. فتلتلوها 
  ..حىت كادت أن لك ظمئاً وجوعاً ..  اوال يسقو اال يطعمو.. ساروا ا ثالثة أيام مث 

واستظلوا هم .. الشمس مث ألقوها حتت حر ..  هاإذا نزلوا مرتالً أوثقو.. من حقدهم عليها وكانوا 
  .. حتت الشجر 

  ..يف الشمس  هاثقوأو.. لى البعري نزلوها من عوأ.. نزلوا مرتالً .. يف طريقهم هم  امفبين
  .. فاستسقتهم فلم يسقوها 
  ..من ماء  دلو فإذا هوبيدها فتناولته ..  هارد على صدراببشيء إذ .. فبينما هي تتلمظ عطشاً 

مث عاد فتناولتـه مث  . .مث عاد فتناولته فشربت منه مث رفع . .فرفع  هامث نزع من.. فشربت منه قليالً 
  .. رفع مراراً 
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  . . اوثيا هاجسدمنه على ضت امث أف.. فشربت حىت رويت 
  ..على جسدها وثياا إذا هم بأثر املاء ف.. أقبلوا إليها .. وأرادوا االرحتال .. الكفار فلما استيقظ 

  .. كيف وصلت إىل املاء وهي مقيدة .. عجبوا ف.. يف هيئة حسنة  هاورأو
  فشربت منه ؟  فأخذت سقائنا.. قيودك حللت :  اقالوا هلف

  ..نزل علي دلو من السماء فشربت حىت رويت ولكنه .. ال واهللا : قلت 
  . .خري من ديننا  هانت صادقة لدينالئن ك: فنظر بعضهم إىل بعض وقالوا 

وأطلقوها من .. كلهم . .فأسلموا عند ذلك .. جدوها كما تركوها فو.. فتفقدوا قرم وأسقيتهم 
  ..عقاهلا وأحسنوا إليها 

.. رجال ونساء .. وتأيت أم شريك يوم القيامة ويف صحيفتها .. أسلموا كلهم بسبب صربها وثباا 
  ..أسلموا على يدها 

  
  

  ..!!ا�!أة �< أه$ ا���8 
  ..نعم عرف التاريخ أم شريك 

  ..أم أنس بن مالك .. الغميصاء .. وعرف أيضاً 
خشفة بني يدي فإذا هي الغميصاء  ة فسمعتدخلت اجلن: فيما رواه البخاري  εεεεاليت قال فيها النيب 

  ..بنت ملحان 
  ..امرأة من أعجب النساء 

  ..  تزوجت مالك بن النضر.. عاشت يف بداية حياا كغريها من الفتيات يف اجلاهلية 
مـع السـابقني إىل   .. أم سـليم  أسلمت و.. استجابت وفود من األنصار .. فلما جاء اهللا باإلسالم

  ..اإلسالم 
  .. غضب عليهافأىب واإلسالم على زوجها وعرضت 

  ..فأبت ومتنعت .. وأرادها على اخلروج معه من املدينة إىل الشام 
  ..هلك هناك و.. فخرج 

  ..وكانت امرأة عاقلة مجيلة فتسابق إليها الرجال 



            
      
      
                         

32

  :  أبو طلحة قبل أن يسلم فقالت هاخطبف
فإن تسلم فذاك ..  وأنا امرأة مسلمة..  ولكنك رجل كافر..  وما مثلك يرد..  أما إين فيك لراغبة

  ..  ال أسأل غريه..  مهري
 ..إين على دين : قال 

ألست تعلم أن إهلك الذي تعبده خشبة نبتت من األرض جنرها حبشي بـين  .. يا أبا طلحة : قالت 
  فالن ؟ 

يا أبـا   أفال تستحي أن تعبد خشبة من نبات األرض جنرها حبشي بين فالن ؟: قالت . .بلى : قال 
  ..طلحة 

  ..  إن أنت أسلمت ال أريد من الصداق غريه
و أن حممـدا  .. أشهد أن ال إلـه إال اهللا :  فقال.. إليها جاء مث فذهب .. حىت أنظر يف أمري : قال

  .. رسول اهللا
  ..فتزوجها . . يا أنس زوج أبا طلحة :وقالت .. فاستبشرت 

  ..إلسالم ا :مهر قط أكرم من مهر أم سليم كان هناك فما 
  ..كيف أرخصت نفسها يف سبيل دينها  يانظر

  ..وأسقطت من أجل اإلسالم حقها 
وـدي  .. وتعلي قـدره  .. كيف ترفع شأنه .. فتاة تعيش ألجل قضية واحدة هي اإلسالم .. نعم 

  .. الناس إليه 
  ..استقبله األنصار واملهاجرون فرحني مستبشرين .. املدينة  εεεεحينما قدم النيب .. بل 

  ..  εεεεأقبلت األفواج على بيته لزيارته ف.. يف بيت أيب أيوب  εεεεونزل 
فلم جتد .. شيئاً  εεεεوأرادت أن تقدم لرسول اهللا .. فخرجت أم سليم األنصارية من بني هذه اجلموع

  .. أحب إليها من فلذة كبدها 
  :  قالتف..  εεεεمث وقفت بني يدي النيب .. فأقبلت بولدها أنس 

  ..مث مضت .. خيدمك يكون معك دائماً أنس  يا رسول اهللا هذا
  .. خيدمه صباحاً ومساء  εεεεوبقي أنس عند رسول اهللا 
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 A��� �D أم ��!!..  
من عناية .. وإمنا العجب حاهلا يف بيتها .. مل تكن أم سليم تتصنع البذل أمام الناس وتنساه يف نفسها 

  ..ورضا بقسمة را .. بزوجها 
وكان أبو طلحة حيبه حبـاً  ..هو أبو عمري .. ورزقت منه بغالم صبيح .. ة تزوجت أم سليم أبا طلح

  .. عظيماً 
يا أبا : فكان ميازحه ويقول.. امسه النغري .. ومير بالصغري فريى معه طرياً يلعب به .. حيبه  εεεεبل كان 

  عمري ما فعل النغري ؟
  ..ملرض بالغالم يوماً حىت اشتد ا..  شديداً فحزن أبو طلحة عليه حزناً.. الغالم  فمرض
 ..وتأخر عنده ..  εεεεرسول اهللا يف حاجة إىل أبو طلحة وخرج 

  .. وأمه عنده .. فازداد مرض الغالم ومات 
  .. ال حتدثوا أبا طلحة بابنه حىت أكون أنا أحدثه  :فهدأم وقالت .. بكى بعض أهل البيت 

  .. عامه وأعدت لزوجها ط.. فوضعت الغالم يف ناحية من البيت وغطته 
  ؟  كيف الغالم: سأهلا .. فلما عاد أبو طلحة إىل بيته 

  ..  وأرجو أن يكون قد استراح..  هدأت نفسه:  قالت
  ..هو ساكن فال حتركه : فأبت عليه وقالت .. فتوجه إليه لرياه 

  .. مث أصاب منها ما يصيبه الرجل من امرأته .. فأكل وشرب  هقربت له عشاءمث 
أن قوماً أعاروا عاريتهم أهل بيـت   يا أبا طلحة أرأيت لو: قالت .. واستقر شبع فلما رأت أنه قد 

   ..ال : فطلبوا عاريتهم أهلم أن مينعوهم ؟ قال 
   !وما هلم ؟: عجب من جرياننا ؟ قال تأال : قالت 

فلمـا جـاء أهلـها    .. وطال بقاؤها عندهم حىت رأوا أن قد ملكوها .. أعارهم قوم عارية : لت اق
  .. جزعوا أن يعطوهم إياها .. وا يطلب

  . .بئس ما صنعوا : فقال 
  ..فاحتسب ولدك عند اهللا .. وقد قبضه إليه .. كانت عارية من اهللا  ..هذا ابنك : لت افق
  .. فقام وجهز ولده .. ين على الصرب الليلة يما تغلب.. واهللا : قال مث .. فزع ف

  .. فدعا هلما بالربكة  ..فأخربه  εεεεفلما أصبح غدا على رسول اهللا 
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  ..كلهم قد قرأ القرآن أوالد فلقد رأيت هلم بعد ذلك يف املسجد سبعة : قال راوي احلديث 
  ..والدعاء بالويل والثبور .. وضرب اخلدود.. شق اجليوبعن .. فانظري كيف ارتفعت بدينها 

  .. نفسها له  ئوي.. تقوم خبدمة زوجها و.. بني يديها ..  امرأة توىف ابنهارأيتم هل 
  .. أو ألني من طريقتها .. بل هل رأيت ألطف من لطفها 

  

  
 �B5زو �C!� ا�!أة!!..  

على أهل .. وتعم بركة فعلها .. لينتشر خريها .. والصدق واليقني .. إن امرأة ذا اإلميان والدين 
  ..بيتها 

  .. ويتأثر زوجها بصالحها .. وتستقيم بناا .. فيصلح أوالدها 
  ..عجب أن يرتفع شأن أيب طلحة بعد زواجه منها فال 

خرج أبو طلحة مع حىت إذا كانت .. وطاعة رب العباد .. كانت أم سليم حتثه على الدعوة واجلهاد 
  ..وتفرقوا .. وقتلوا .. اضطرب املسلمون ف..فاشتد عليهم البالء .. ااهدين 

  .. يريدون قتله  ρρρρوأقبل املشركون على رسول اهللا 
  ..وجوعى .. وهم جرحى .. قبل عليه أصحابه األخيار فأ

  .. وحلومهم تتناثر من أجسادهم .. دماؤهم تسيل على دروعهم 
تقـع  .. وضربات السيوف .. فأحاطوه بأجسادهم يصدون عنه الرماح ..  ρρρρأقبلوا على رسول اهللا 

  ..يف أجسادهم دونه 
وهـو  .. حنري دون حنـرك  .. صيبك سهم يا رسول اهللا ال ي: وكان أبو طلحة يرفع صدره ويقول 

  ..وحيامي  ρρρρيقاتل عن رسول اهللا 
والثالـث يطعنـه   .. وذلك يضربه بسيف .. هذا يرميه بسهم .. والكفار يضربونه من كل جانب 

  .. فلم يلبث أن صرع ووقع من كثرة الضرب عليه .. خبنجر 
دونكم أخـاكم فقـد   : (  ρρρρال النيب فق.. فإذا أبو طلحة صريعاً .. فأقبل أبو عبيدة يشتد مسرعاً 

 ..فإذا جبسده بضع عشرة ضربة وطعنة .. فحملوه ) .. أوجب 
لصوت أيب طلحة يف اجلـيش  : يقول  εεεεوكان .. يرفع راية الدين .. كان أبو طلحة بعدها .. نعم  

  ..فما بالك بقوته وقتاله ؟ .. هذا صوته يف اجليش ..!! خري من فئة 
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�B� ؟K� اك!M -:�!  
وحدث النساء كمـا  .. وبايع النساء كما بايع الرجال .. النساء كما دعا الرجال  εεεεقد دعا النيب ف

  ..حدث الرجال 
  ..العقاب واجلزاء والنساء والرجال متساويان يف 

من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينـهم أجـرهم    من عمل صاحلاً( قال تعاىل 
  .. )بأحسن ما كانوا يعملون 

أال إن لكم  (:  εεεεقال .. فلكل من الزوجني حق على اآلخر ..  احلقوق اإلنسانيةومها متساويان يف 
  ) .. ولنسائكم عليكم حقاً على نسائكم حقاً

 }}}}إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم  {{{{.. وامليزان الوحيد عند اهللا للمفاضلة بني الرجل واملرأة هو التقوى 
..  

  ..فإذا خانت هانت .. فهي مثينة مادامت أمينة .. ها احترمها من حوهلا وكلما احترمت املرأة نفس
ومنهم .. فمنهم من قاتل .. واضطرب أمر الكفار فيها .. ملا فتح مكة ..  Jوانظري إىل رسول اهللا 

  ..ومنهم من اختبأ .. أسلم 
  .. مث فرا من بني يديه  Zفكان من بني املقاتلني رجالن قاتال علياً 

  .. فأمنتهما ..  Zإىل بيت أم هانئ أخت علي والتجئا 
فأغلقت أم هانئ عليهما باب البيـت  .. واهللا ألقتلنهما : وقال .. فدخل البيت .. فأقبل علي عليها 

: ما جاء بك ؟ فقالت .. مرحباً يا أم هانئ : فلما رآها قال ..  Jمث ذهبت سريعاً إىل رسول اهللا .. 
فال يقتلهما .. وأمنا من أمنت .. قد أجرنا من أجرت :  Jفقال .. ا زعم علي أنه يقتل رجلني أمنتهم

 ..  
.. وال يؤخذ من ماهلا إال باختيارها .. فال تزوج إال بإذا .. وجعل اهللا للمرأة حقها يف تقرير حياا 
أبوها مأمور .. وإن احتاجت أُلزم وليها بسد حاجتها .. وإن امت يف عرضها عوقب متهمها 

  ..وأخوها مأمور بصلتها .. وولدها مأمور بربها .. ن إليها باإلحسا
  ..بل طاملا قدم الدين املرأة على الرجل 

على وهن وفصاله يف عامني أن اشكر يل ولوالديك  وهناً هنسان بوالديه محلته أمووصينا اإل( : قال تعاىل 
( ..  
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أمك مث أمك مث :  εقال ؟  يتبامن أحق الناس حبسن صح! يا رسول اهللا : يف الصحيحني قال رجل و
  .. )أمك مث أبوك 

من هذه فقال : فسأله ..حيمل عجوزاً على ظهره .. رجالً يطوف حول الكعبة  ψورأى ابن عمر 
أتراين يا ابن عمر وفيتها حقها .. وأنا أمحلها على ظهري منذ عشرين سنة .. هذه أمي مقعدة : الرجل 

  ..فرة من زفراا وال ز.. ال .. ال : فقال ابن عمر .. 
  
  

 �  ..!!�< ا��!و�N إ�- أ�!�'
  ..كيف تتقاعس فتيات اليوم عن نصرة الدين 

  ..أو عالقات سافرة .. بصور فاجرة .. بل كيف ترى املنكرات ظاهرة 
  ..مؤذنة بقرب نزول العذاب .. وحمرمات يف اللباس واحلجاب 
  .. وأخواا وزميالا.. ترى هذه املنكرات بني قريباا 

  ..من رأى منكم منكراً فليغريه :  εεεεوقد قال .. مث ال تنشط لإلنكار 
  فهل غريت ما استطعت من منكرات ؟

واحلبيبـة  .. إذا تعلقت بك الصـديقة والزميلـة   .. كيف يكون حالك يوم القيامة .. ليت شعري 
  ..واخلليلة 

  ..ومقارفة احملرمات .. مل رأيتينا على املنكرات .. وبكني وانتحنب 
  ..أو تعظي وتذكري .. ومل تنهي أو تنصحي 

  .. وانظري إىل تضحية الكافرات لدينهن 
  : يقول أحد الدعاة 

  ..يف أفريقيا  الالجئني إىل دعوية رحلة يف كنت
   ..وتعب شدة فيه أصابنا موحشاً وعراً الطريق كان
 الطرق قُطَّاع من حيذرناإال و.. يف الطريق  قرية إىل نصل الو ..الرمال  من أمواجاً إال أمامنا نرى وال
..  
  .. ليالً الالجئني إىل الوصول اهللا يسر مث



            
      
      
                         

37

  ..  بال فراش فيها خيمة واأعدو.. فرحوا مبقدمي 
 يف خطـر  الذي ما أتدري. هذه رحليت أتأمل رحت مث ..التعب شدة من الفراش على بنفسي ألقيت
  !نفسي؟
 إىل سـبقين  الذي ذا فمن! واالستعالء بالعجب أحسست بل ..والفخر االعتزاز من بشيء شعرت

  ! املكان؟ هذا
  ! صنعت؟ ما يصنع الذي ذا ومن
  ! املتاعب؟ هذه يتحمل أن يستطيع الذي ذا ومن
   وغروراً كرباً أتيه كدت حىت قليب يف ينفخ الشيطان زال وما

 فرأيـت ..  الالجئني منازل عن يبعد بئر إىل وصلنا حىت ..املنطقة أحناء يف نتجول الصباح يف خرجنا
 هـؤالء  بـني  من بيضاء امرأة انتباهي ولفت ..املاء قدور رؤوسهن على حيملن النساء من جمموعة
  .. بالربص مصابة الالجئني نساء من واحدة - الرأي بادي - أظنها كنت ..النسوة

  ..فسألت صاحيب عنها 
  ..يف الثالثني من عمرها .. نروجيية .. هذه منصرة : مرافقي يل قال

   ..أعمالنا يف وترافقنا ..طعامنا وتأكل ..لباسنا تلبس..  أشهر ستة منذتقيم هنا 
  . . الرقصوأحياناً و ..والكتابة القراءة وتعلمهن.. تتحدث معهن .. كل ليلة  الفتياتهي جتمع و
  !أمله من خففت مريض و! رأسه على مسحت يتيم من كمو

  ! ضالهلا؟ على وهي النائية القفار هذه إىل ادعاه الذي ما ..املرأة هذهفتأملي يف حال 
  ! اخلضراء؟ ومروجها أوروبا حضارة لتترك دفعها الذي وما
  !شباا؟ قمة يف وهي احملاويج العجزة هؤالء مع البقاء على عزمها قوى الذي وما

   ..ك نفس ينتـصـاغرأفال ت
   .. الباطل على وهي ..وتكابد  صربت..  لّةاض منصرة هذه
  .. تأيت املنصرة الشابة من أمريكا وبريطانيا وفرنسا .. يف أدغال أفريقيا بل 

.. وتأكل من أردئ الطعام كمـا يـأكلون   .. أو بيت من طني .. تأيت لتعيش يف كوخ من خشب 
  .. وتطبب النساء .. ترعى األطفال .. وتشرب من النهر كما يشربون 
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وضعف جسدها .. وخشن جلدها .. ي قد شحب لوا فإذا ه.. فإذا رأيتيها بعد عودا إىل بلدها 
  ..لكنها تنسى كل هذه املصاعب خلدمة دينها .. 

  .. ليعبد غري اهللا .. هذا ما تبذله تلك النصرانيات الكافرات .. عجباً 
  .. ) رجونَي ال ما اللَّه من وترجونَ تأْلَمونَ كَما يأْلَمونَ فَإنهم تأْلَمونَ تكُونوا إن (

  
  

 !;O و�'�ل..  
  .. وإذا صوت امرأة شابة ينادي من ورائه .. فطُرق علي الباب .. كنت يف أملانيا 

  ؟..ما تريدين : فقلت هلا 
  ..وال جيوز أن تدخلي علي .. وليس عندي أحد .. أنا رجل مسلم : قلت .. افتح الباب : قالت 

 فأبيت أن أفتح الباب .. فأصرت علي ..  
: قلت .. وخذ هذه الكتب والنشرات .. افتح الباب .. أنا من مجاعة شهود يهوه الدينية : قالت ف

  ..ال أريد شيئاً 
  .. ومضيت إىل غرفيت .. فوليت الباب ظهري .. فأخذت تترجى 

  ..فما كان منها إال أن وضعت فمها على ثقب يف الباب 
  ..دة عشر دقائق وتشرح مبادئ عقيدا مل.. مث أخذت تتكلم عن دينها 

  .. مل تتعبني نفسك هكذا : توجهت إىل الباب وسألتها .. فلما انتهت 
  ..ألين بذلت ما أستطيع يف سبيل خدمة ديين .. أنا أشعر اآلن بالراحة : فقالت 

  ..  ]]]] تأْلَمونَ كَما يأْلَمونَ فَإِنهم تأْلَمونَ تكُونواْ إِن  [[[[
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 GMوأ ..� Gء��I� Pأ� �ً��..  
  ..ماذا قدمت لإلسالم 

  ..كم تنفقني هلداية الفتيات إىل ربك .. كم فتاة تابت على يدك 
  ..وال إنكار املنكرات .. تقول بعض الصاحلات ال أجرؤ على الدعوة 

ومل .. أن تغين أمام عشرة آالف يلتهموا بأعينهم قبل آذاـم  .. مغنية فاجرة كيف جترؤ !! عجباً 
  ..أخجل  تقل إين خائفة

  ..وال تفزع وتوجل .. أن تعرض جسدها أمام اآلالف .. داعرة كيف جترؤ راقصة 
  ..خذلك الشيطان .. وأنت إذا أردنا منك مناصحة أو دعوة 

أو .. وأشرطة الغناء .. فتتبادل معهن جمالت الفحشاء .. تزين لغريها املنكرات .. بل بعض الفتيات 
  .. تدعوهن إىل جمالس منكر وبالء 

  ..والدخول يف حزب الشيطان .. وهذا من التعاون على اإلمث والعدوان 
  ..ولتنقلنب هذه احملبة إىل عداوة وبغضاء 

.. هذا حاهلن يف عرصـات القيامـة   ) .. األخالء يومئذ بعضهم لبعض عدو إال املتقني : ( قال اهللا 
  ..يلبسن لباس اخلزي والندامة 

 بِـبعضٍ  بعضكُم يكْفُر الْقيامة يوم ثُم {{{{: فريق من العصاة فكما قال اهللا عن .. أما يف النار 

نلْعيكُم وضعا بضعب اكُمأْومو ارا النمن لَكُم وم رِيناصن {{{{  ..  
.. وضـاحكتها وقبلتـها   .. تقول لصاحبتها اليت طاملا جالستها يف الدنيا .. نعم يلعن بعضهن بعضاً 

  .. لعنك اهللا أنت اليت أوقعتين يف الغزل والفحشاء : ا يوم القيامة تقول هل
  فأنت اليت أعطيتين أشرطة الغناء  .. بل لعنك اهللا أنت : فتصيح ا األخرى 

  .. أنت اليت زينيت يلَ التسكع والسفور .. بل لعنك اهللا : فتجيبها 
  ..رق الفجور أنت اليت دللتين على ط.. بل لعنك اهللا أنت : فترد عليها 

.. طاملا طفتمـا يف األسـواق   .. واهلمسات واللمسات .. كيف غابت تلك الضحكات .. عجباً 
  ..واليوم يكفر بعضكن ببعض ويلعن بعضكن بعضاَ .. وضاحكتما الرفاق 

  ..ألن ما اجتمعن يوماً على نصيحة أو خري .. نعم 
  ..وال يربد هليبها .. ال خيبو سعريها ولكن أين جيتمعن ؟ يف نار .. فهن يوم القيامة جيتمعن 
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  ..إال أن يشاء اهللا .. وال خيفف حرها 
  
  

  �IM >�R�ؤM� ا��م ؟
  .. أين نساؤنا عن سري هؤالء الصاحلات 

مث إذا نصحت .. ونظرهن .. وحديثهن .. أين النساء الاليت يقعن يف املخالفات الشرعية يف لباسهن 
  .. وال أستطيع خمالفة التيار .. ذلك  كل النساء يفعلن مثل: إحداهن قالت 

  !! سبحان اهللا 
  .. والثبات على املبادئ .. أين القوةُ يف الدين 

.. أين االستسالم ألوامر اهللا .. وتطيع الشيطان .. إذا كانت الفتاة بأدىن فتنة تتخلى عن طاعة را 
وله أمراً أن يكون هلم اخلـرية مـن   وما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قضى اهللا ورس [[[[: واهللا تعاىل يقول 

  .. ]]]]أمرهم ومن يعص اهللا ورسوله فقد ضل ضالالً مبيناً 
  .. الاليت تتعرض إحداهن للعنة را .. أين تلك الفتيات العابثات 
.. إضافة إىل تشبهها بالرجال .. فريى الناس تفاصيل كتفيها وجسدها .. فتلبس عباءا على كتفها 

  .. ومن تشبهت بالرجال فهي ملعونة .. يلبسون عباءام على أكتافهم  ألن الرجال هم الذين
أو على شـكل  .. اليت تضع الوشم على وجهها على شكل نقط متفرقة .. وأين تلك تلك الوامشة 

لعـن اهللا الوامشـة   : قـد قـال    ρρρρوالنيب .. وهذا فعل املومسات .. رسوم يف مناطق من جسدها 
  ..واملستومشة 

واهللا تعاىل قـد لعـن   .. أو ما يسمى بالباروكة .. املرأة اليت تلبس الشعر املستعار  أين تلك.. بل 
  .. الواصلة واملستوصلة 

مطرودة عن سبيل .. أي مطرودة من رمحة اهللا ! أتدرين ما معىن ملعونة ؟..فهؤالء النساء ملعونات 
  .. اجلنة 

أو عباءة ترتلينـها علـى   .. اجبيك بسبب شعرات تنتفينها من ح.. أو ترضني أن تطردي عن اجلنة 
  ..أو نقاط من وشم يف أحناء جسدك .. كتفيك 
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  ..!!ا�,=!و��ت 
ولو كان يف ذلك التعرض للعنـة  .. تكلف الفتاة يف تزيني مظهرها .. والشيطان .. من اتباع اهلوى 

  ..اهللا 
  ..إما بالنتف أو احللق .. هاترقيقاحلواجب و منصومن ذلك 

 الشيطَانَ يتخذ ومن اللّه خلْق فَلَيغيرنَّ وآلمرنهم(: لشيطان ملا قال لربه وهو حتقيق لوعيد ا

  ) ..مبِينا  خسرانا خِسر فَقَد اللّه دون من وليا
 لعن رسول اهللا: قال  Zفقد صح عند أيب داود وغريه عن ابن مسعود .. والنمص تعرض للعنة اهللا 

J لوامشة واملستومشة والنامصة واملتنمصة املغريات خللق اهللا ..  
اهللا املغفرة والرمحـة يف الصـالة    وأنت تسألني.. كيف تفعلني ما يعرضك للعنة اهللا .. سبحان اهللا 

 ؟ أليس هذا تناقضاً بني قولك وفعلك..  وخارجها
  .. هامن كطرديتطلبني الرمحة وتفعلني ما 

  !!  إن هذا لشيء عجاب
  ..وبني يدي أكثر من عشرين فتوى بتحرميه .. أفىت أهل العلماء الربانيون بتحرميه و

  . . واجتناب ما ى عنه وزجر طاعته فيما أمر.. فمن مقتضى إميانك باهللا 
: ( واهللا يقـول يـوم القيامـة    ..  بقوم فهو منهم إن النمص من التشبه بالكافرات ومن تشبهبل 

  ..ومن أحب قوماً حشر معهم .. أي أشباههم ونظراءهم ) .. هم احشروا الذين ظلموا وأزواج
  .. تقويل كثريات يفعلن ذلك وال 

  ..فهل تعبدين معهن .. فكثريات أيضاً يعبدن األصنام 
  ..فهل تفعلني مثلهن .. وكثريات يعلقن الصليب 

  ..إن كثرة العاصيات ال تعذرك عند اهللا 
  ..فأنت مسئولة عن عملك 

  ..  مث ولدت وحدك..  مث يف بطن أمك وحدك .. هر أبيك وحدككنت يف ظوكما 
وتأخذين كتابك .. ومترين على الصراط وحدك .. يوم القيامة وحدك  نيوتبعث..  وحدك نيمتوتفإنك 

  ..بني يدي اهللا وحدك نيوتسأل.. وحدك 
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 أَحصـاهم  لَقَد* عبدا  منِالرح آتي إِلَّا والْأَرضِ السماوات في من كُلُّ إِن  {{{{:قال اهللا 
مهدعا  ودع *مكُلُّهو يهآت موي ةاميا الْقدفَر {{{{ ..  

  
  

1�- ��ج ا��=! .. 
  ..  اجنرفت إحداهن مع األمواج .. كم من الفتيات املؤمنات 

ممه الفجـرة  بل يص.. وترضى أن تتتبع ما يصنعه املفسدون .. فبدأت تتساهل باحلجاب والعباءة 
   ..من العباءات اليت تظهر الزينة بدل أن تسترها .. والكافرون 

  ترضني أن تكوين دمية يلبسوا ما شاءوا ؟ كيف !! عجباً 
  .. والرابعة واسعة الكُمني .. والثالثة على الكتفني .. وتلك خمصرة .. فهذه عباءة مطرزة 

  ..  حتتاج إىل سترها بعباءة.. أصبحت أكثر العباءات 
فما احلاجة إليه .. فإذا كان احلجاب يف نفسه زينة .. إمنا شرع لستر الزينة عن الرجال .. فاحلجاب

..  
رجال معهم سياط كأذناب البقـر  ..  صنفان من أهل النار مل أرمها : (فيما رواه مسلم  εεεεوقد قال 

لبخـت املائلـة ال   نساء كاسيات عاريات مائالت مميالت رؤوسهن كأسنة او.. يضربون ا الناس 
  ). وإن رحيها ليوجد من مسرية كذا وكذا  يدخلن اجلنة وال جيدن رحيها

  من هي الفتاة اليت ال تريد اجلنة وال رائحتها ؟ ف
  ؟  وسيلة من وسائل الشيطانتصبحني أنك بتربجك وسفورك .. أما تعلمني 

  ؟  يف وقوع مسلم يف احلرام هل ترضني أن تكوين سبباً
أتعلمني أن عليـك  .. مث رأتك فتاة فاشترت مثلها فلبستها .. ذا لبست عباءة متربجة أتدرين أنك إ

  ..وزرها ووزر من قلدها هي أيضاً إىل يوم القيامة 
  .. أيسرك أن تكوين قدوة يف الشر 



            
      
      
                         

43

< �,< ؟�,8:�!  
هذه أمجل : ملاذا تلبسني هذه العباءة ؟ لقالت لك .. ولو سألت امرأة تزينت بعباءة من هذه األنواع

  .. أو زوج عفيف .. خلاطب شريف ! نعم تتجملني ملن ؟!! تتجملني ملن ؟: فاسأليها عند ذلك .. 
وال .. ممن ال يهمهـم شـرفها   .. ممن ال يلتفتون ملراقبة اهللا هلم .. إا تتزين لينظر إليها سفلة الناس 

ركلها .. ذا قضى حاجته منها مث إ.. ولذة عينه .. يسعى أحدهم لشهوة فرجه .. عفتها أو كرامتها 
  ..وحبث عن فريسة أخرى .. بقدمه 

 علَـى  بِخمـرِهن  ولْيضرِبن {{{{: نعم ملاذا قال اهللا .. ملاذا أمرك اهللا باحلجاب .. هال تفكرت يوماً 

وبِهِنيلَا جو يندبي نهتجسدك وجهك وشعرك وسائر .. ملاذا أمرك اهللا بستر زينتك ..  }}}} زِين..  
فهو الغين عن عباده الذي ال .. كال .. أو ثأر وانتقام .. هل بينه وبينك خصام.. ملاذا أمرك اهللا ذا 

  .. يظلم مثقال ذرة 
  ..وحكمه الذي يعدل .. وقوله الذي ال يبدل .. وشريعته املاضية .. ولكنها سنة اهللا الباقية 

  .. وال ميكن أن تستقيم الدنيا إال بطاعته  ..وعلى املرأة بأحكام .. قضى على الرجل بأحكام 
  .. يف أمره املرأة الصاحلة تسلم لرا و

  :فقالت .. اليت جاءت إىل عائشة يوماً فسألتها .. من خرب تلك املرأة .. وتأملي فيما رواه مسلم 
  تقضي الصوم وال تقضي الصالة ؟.. ما بال احلائض إذا طهرت من حيضها 

  أحرورية أنت ؟ أي من اخلوارج على الدين ؟: وقالت .. ا فعجبت عائشة من سؤاهل
  ..ولكين أسأل .. لست حبرورية : قالت 

فنؤمر بقضاء الصوم وال نؤمر بقضـاء  ..  εεεεكان يصيبنا ذلك على عهد رسول اهللا : فقالت عائشة 
  ..الصالة 

 ورسـوله  اللَّـه  إِلَى دعوا ذَاإِ الْمؤمنِني قَولَ كَانَ إِنما {{{{.. تسليم تام ألوامر اهللا ..نعم 

كُمحيل مهنيقُولُوا أَن با ينعما سنأَطَعو كلَئأُوو مونَ  هحفْلن* الْممعِ وطي اللَّه ولَهسرو 

شخيو اللَّه قْهتيو كلَئفَأُو مونَ هزالْفَائ {{{{ .. 

  ..لمون هللا يف أمره الفائزون هم الذين يس.. نعم 
  ..وهتك حجابك .. لرتع عباءتك .. فهم يسعون جاهدين .. أما غريهم 
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وتلك .. فهذه جملة سافرة .. ويبذلون من أوقام .. ينفقون من أمواهلم .. يستميتون لتحقيق غايام 
  ..وهذا برنامج يشكك يف احلجاب .. مقالة فاجرة 

  ..يشيعون الفاحشة يف الذين آمنوا 
والتلذذ جبسـدك  .. واألنس برقصك يف مسارحهم .. يدون التمتع بالنظر إىل زينتك يف أسواقهم ير

  .. فهم يف احلقيقة يطالبون حبقوقهم ال حبقوقك ..  وخبدمتك هلم يف طائرام .. على فرشهم 
.. وحق قيادة السيارة .. إال حق التربجِ ونزعِ احلجاب .. مل يعرفوا من حقوق املرأة ..!! عجباً هلم 

إىل آخر .. وحق اخلروج يف وسائل اإلعالم .. وحق العمل وخمالطة الرجال .. وحق السفر بال حمرم 
  ..تلك احلماقات اليت يسموا حقوقاً 

أو يطالبون األبناء حبقوق األمهات .. وماً يطالبون حبقوق األرامل واملعوقات مل نسمعهم ي..!! تباً هلم 
 ..  

فهم أحفاد عبد اهللا .. وهذا حال املنافقني .. ويظهرون أم يريدون رقي اتمع .. يطالبون بالفساد 
  .. Jرأس املنافقني يف عهد رسول اهللا .. بن أيب بن سلول 

وزعم أنه يريد إشـاعة  .. وأشاع املقالة ورددها بني الناس .. بالزنا  Zأمل تري أنه ام أمنا عائشة 
أال ترين أنه كـان يشـتري اإلمـاء    .. وموقد نارها .. وهو يف احلقيقة أستاذ الرذيلة .. الفضيلة 

حىت فضحه اهللا يف القرآن بقوله تعاىل .. ليجمع املال من ذلك .. اجلميالت مث يأمرهن بالبغاء والزنا 
  ) .. الدنيا الْحياة عرض لِّتبتغوا تحصنا أَردنَ إِنْ الْبِغاء علَى فَتياتكُم تكْرِهوا ولَا: (

والبنطـال أسـهل   .. والثوب الطويل يثقل عليك .. العباءة على الرأس تضايقك .. فهم يرددون 
  ..وتغطية الوجه تكتم أنفاسك .. ملشيك 

  ..وتشمري الثياب .. فظنوا أن الطريق إليها نزع احلجاب .. ار قوم أعجبوا حبضارة الكف
فاملرأة تشتغل محالة .. واحدة يف إحدى مدن الغرب أو الشرق تكفي إلدراك هذه احلقيقة جولة إن و

  ..ومنظفة محام يف الشركة .. وعاملة نظافة يف الطريق .. حقائب يف املطار 
وذاك فاجر يعبث جبسدها .. فهذا سكري يعربد ا .. ر اشتغلت يف مرقص أو با.. وإن كانت مجيلة 

  ..وجهها  اصفعوفإذا قضوا حاجتهم منها .. والثالث يتخذها سلعة يتكسب منها .. 
  ..بل باملقابر .. وإذا كربت ألقيت يف دار العجزة اليت هي أشبه بالسجون 
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  ..هي احلرية اليت يعنوا هذه أ.. عجباً 
  ..وأخرى يف كشمري .. اب مسلمة يف الفلبني واهللا إلن كنا نتأمل ملص

  ..فإن املرأة هناك ال جتد من يتأمل هلا 
  
  

  !�!���< ا�8,�ل ؟ه$ 
  .. ليس اجلمال بالتعرض للعنة اهللا وسخطه 

  ..بل اجلمال احلقيقي هو ما يكون بطاعة اهللا 
  .. للمؤمنات يف اجلنة .. ويكمل اجلمال ويزين 

  ..احلور العني مبا وصف فإذا كان اهللا تعاىل قد وصف 
  .. ومل يصربن عن الشهوات .. ومل يصمن النهار .. وهن مل يقمن الليل 

  .. وائك .. وحسنك .. فما بالك جبمالك أنت 
طاملا تركت ألجل .. وجييب دعاك .. يسمع جنواك .. وأنت اليت طاملا خلوت بربك يف ظلمة الليل 

  .. وفارقت الشهوات .. رضاه اللذات 
وقد ازددت مجاالً .. تبشرك بالنعيم وحسن الثواب .. بشراك وقد تلقتك املالئكة عند األبواب فيا 

  .. فوق مجالك 
وعد اهللا املؤمنني واملؤمنات جنات جتري من حتتها األار خالدين فيها ومساكن طيبة يف جنـات    [[[[

  .. ]]]]عدن ورضوان من اهللا أكرب ذلك هو الفوز العظيم 
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 ���� GMأ ..���� ..  
  :يقول أحد األطباء 

  .. كنت أدرس يف بريطانيا 
  .. وكانت جارتنا عجوزاً يزيد عمرها على السبعني عاماً 

  .. ويبس جلها .. ورق عظمها .. قد احدودب ظهرها .. كانت تستثري شفقة كل من رآها 
  .. فهي وحيدة بني جدران أربعة .. ومع ذلك 

  ..د وال زوج تدخل وخترج وليس معها من يساعدها من ول
  .. وتغسل لباسها .. تطبخ طعامها 

    ..و ال يقرع أحد بابها .. ليس فيه أحد غريها .. مرتهلا كأنه مقربة 
  ..دعتها زوجيت لزيارتنا ذات يوم 

يبتـاع طعامهـا   .. يعمل من أجلها .. فأخربا زوجيت بأن اإلسالم جيعل الرجل مسئوالً عن زوجته 
  .. ولباسها 

  .. ويساعدها إذا اشتكت .. مرضت  يعاجلها إذا
  .. بل ومحاية عرضها ونفسها .. جتب عليه نفقتها ورعايتها .. وهي جتلس يف بيتها 
  ..والذلة هلا .. وجب عليهم هم أيضاً برها .. فإذا رزقت بأوالد 

  ..ومن عقها من أوالدها نبذه الناس وقاطعوه حىت يبرها 
  ..أن يرعاها ويصوا .. أو وليها .. أبيها أو أخيها  فإن مل تكن املرأة ذات زوج وجب على

  .. بكل دهشة وإعجاب .. تستمع إىل زوجيت .. كانت هذه العجوز 
وال يزورها أحد .. بل كانت تدافع عرباا وهي تتذكر أوالدها وأحفادها الذين مل ترهم منذ سنوات 

  .. بل ال تعرف أين هم .. منهم 
  ..ألا ال قيمة هلا عندهم .. م ال يعلمون وقد متوت وتدفن أو حترق وه

  :مث قالت .. فبقيت العجوز وامجة قليالً  .. أت زوجيت حديثها 
  ..ملكة .. ملكة : إن املرأة يف بالدكم .. يف احلقيقة 
  ..أيتها األخت الكرمية أنت عندنا ملكة .. نعم واهللا 

  ..فهو شهيد فمن قتل دون عرضه .. نعم ملكةٌ تسفك من أجلك الدماء 
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  ..وتنفق األموال .. وترخص ألجلك األرواح 
  .. وألنك ملكة مصونة أمر الرجال حولك أن حيفظوك 
  
  

  ..!!أ�=�ن وأ8S�ن 
  .. والتعلق بالفحشاء .. بسماع الغناء .. إىل سبيل الرذيلة .. بعض الفتيات قد جيرها الشيطان 

 Zكان ابـن مسـعود   ) ليضل عن سبيل اهللا ومن الناس من يشتري هلو احلديث ( : تعاىل  القوقد 
  .. ه الغناء يقسم باهللا أن املراد ب

  .." ليكونن من أميت أقوام يستحلون احلر واحلرير واخلمر واملعازف : "  Jقال ويف الصحيح 
ليكونن يف هذه األمة خسف وقذف ومسخ وذلك إذا شـربوا  " :قال  Jأنه .. وصح عند الترمذي 
  .." ات وضربوا باملعازف اخلمور واختذوا القين

التحرمي يشتد والذنب يعظم إذا رافق املوسـيقى  و.. ونص العلماء على حترمي آالت اللهو والعزف 
  ..غناء 

  ..للمحاسن  ووصفاً وغراماً وحباً وتتفاقم املصيبة عندما تكون كلمات األغاين عشقاً
واستفزز من استطعت منـهم   [[[[: اىل قال تع.. الذي يزمر به فيتبعه أولياؤه.. بل هي مزمار الشيطان

أي أنـه طريقُـه   .. الغناء رقية الزنا: وقال ابن مسعود .. ]]]]بصوتك وأجلب عليهم خبيلك ورجلك 
  .. ووسيلته

يوم كـان  .. هذا كان يقوله ابن مسعود ملا كان الغناء يقع من اجلواري واإلماء اململوكات.. عجباً
  .. رقية الزنايقول هو .. الغناء بالدف والشعر الفصيح

.. وكثـر أعـوان الشـيطان   .. وقد تنوعت األحلـان .. فماذا يقول ابن مسعود لو رأى زماننا هذا
   ..والرب والبحر.. فأصبحت األغاين تسمع يف السيارة والطائرة

دخلت فيها املوسـيقى  .. الساعات واألجراس وألعاب األطفال والكمبيوتر وأجهزة اهلاتف بل حىت 
..  
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 �MTا� �  !!ر3
  

والعشق .. ما يكاد يذكر فيها إال احلب والغرامف.. وإثارة الغرائز .. واألغاين طريق لنشر الفاحشة 
  ..واهليام

  .. باهللا عليك
  هل مسعت مغنياً غىن يف التحذير من الزنا ؟ أو غض البصر ؟ 

  ..وبكاء األسحار .. أو يف احلث على صوم النهار  !!أو حفظ أعراض املسلمني  ؟
  .. ما مسعنا عن شيء من ذلك ..كال

  ..وتعلق القلب بغري اهللا .. بل أكثرهم يدعو إىل العشق احملرم 
  ..ومصاحبتها .. و اإلعجاب ا .. وهو عشق الفتاة لفتاة مثلها .. بل قد جير إىل الداهية العظمى 

  .. ومالحة بسمتها  ..ال ولكن جلمال وجهها .. أو صوامة ار .. ال ألا قوامة ليل .. حتبها .. نعم 
  .. ا ضحكا اوتثريه.. ا حركا اتعجبه

  .. ا أنس مبجالستهتو.. ا فنت بابتسامتهت
  .. بكل شيء وإن كان قبيحاً اعجب منهتو.. بل

  ..لذلك اما يدلّ على استدعائه ابل قد يظهر منه.. تساهل مبثل ذلكتقد الفتيات وبعض 
  ..وطريقة املشي.. بل وأسلوب الكالم.. ن وضحكان يف حركا اتاملائعالفتيات فكم نرى من 

وتبادل الرسائل .. وكثرة اللمسات والقبالت .. والتغنج والدالل .. ة ب الضيقياإضافة إىل لبس الث
  ..واهلدايا الشيطانية .. العاطفية 

  ..والكليات ..  نرى أحياناً هذه املظاهر يف بعض املدارس
  ..اإلعجاب والعشق واحملبة بسبب  .. ذلكالفتاة فعل تفلماذا 

  ..وهو مؤذن برتول العذاب الذي نزل على قوم لوط .. وهذا هو الشذوذ عن الفطرة 
  فماذا فعل قوم لوط ؟

  .. ونساؤهم بنسائهم .. اكتفى رجاهلم برجاهلم 
أتأتون الفاحشة ما سبقكم  [[[[وأن لوطاً صاح م وقال ..  يف القرآنهؤالء الفجار  وقد ذكر اهللا خرب

  .. ]]]]ا من أحد من العاملني 
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  ..واجلبال تزول عن أماكنها.. كادت األرض متيد من جوانبها.. وإذا وقعت هذه الفاحشة
.. وسود وجوههم.. فإنه طمس أبصارهم.. ومل جيمع اهللا على أمة من العذاب ما مجع على قوم لوط

  .. أمطر عليهم حجارة من سجيلمث.. مث خسف م.. وأمر جربيل بقلع قراهم من أصلها مث قلبها عليهم
  ..]]]]فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل  [[[[: قال عز من قائل 

  ..ونكاال للمجرمني.. وموعظة للمتقني.. فجعلهم آية للعاملني
  .. إن يف ذلك آليات للمتومسني

  ..نفما أغىن عنهم ما كانوا يكسبو.. أخذهم على غرة وهم نائمون
  ..وانقضت الشهوات.. وأعقبت احلسرات.. ذهبت اللذات ..نعم

  ..وأعقبهم عذابا أليماً.. وعذبوا طويالً.. متتعوا قليالً
  ..وبكوا بدل الدموع الدم.. ندموا واهللا وال ينفع الندم

  .. فلو رأيتهم والنار تشوي وجوههم
  ..وخترج من أفواههم وأنوفهم

  ..كؤوس احلميميشربون .. وهم بني أطباق اجلحيم
  ..ذوقوا ما كنتم تكسبون.. ويقال هلم وهم على وجوههم يسحبون

   ]]]]إصلوها فاصربوا أو ال تصربوا سواء عليكم إمنا جتزون ما كنتم تعملون  [[[[
  ..وما هي من الظاملني ببعيد

   .).إن أخوف ما أخاف على أميت عمل قوم لوط : ( فقد صح عنه فيما رواه الترمذي  ρأما رسول اهللا 
لعن .. لعن اهللا من عمل عمل قوم لوط.. لعن اهللا من عمل عمل قوم لوط: ( وصح فيما رواه ابن حبان 

  )..اهللا من عمل عمل قوم لوط 
  )..من وجدمتوه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل واملفعول به : ( قال   ρوصح يف مسند أمحد أنه 

  ..أما الصحابة فكانوا حيرقون  اللوطية بالنار
  ..اللوطي إذا مات من غري توبة مسخ يف قربه خرتيراً:  τوقال ابن عباس 

.. سارع إىل التوبة واالستغفارتفل.. يف شيء من ذلك تووقع.. ا على نفسه تقد أسرف تومن كان
  .. واإلنابة إىل العزيز الغفار

  ..شرطة واألفالم وأتلفي الصور واأل.. مزقي ما عندك من رسائل وأرقام .. تويب إىل اهللا .. نعم 
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أثبيت أنك تقدمني طاعة اهللا على طاعة اهلوى والشيطان .. أثبيت أن حبك للرمحن أعظم من كل حب 
..  
  
  

� ���I,ا� U�� >�R..!!  
.. فتتعرض لعـذاب اهللا  .. وتستمع إىل املعازف واألغنيات .. اليت تعرض عن مساع السور واآليات 

فتركتيه وحبثت عن الغناء .. ما كفاك القرآن ومساعه .. بحان اهللا س.. وحترم من مساع الغناء يف اجلنة 
  : إذا كان يوم القيامة نادى مناد : قال حممد ابن املنكدر  ..

  ! أين الذين كانوا يرتهون أمساعهم وأنفسهم عن جمالس اللهو ومزامري الشيطان ؟
  ..وحتميدي  امسعوهم متجيدي: مث يقول اهللا للمالئكة .. أسكنوهم رياض املسك 
  :ن اهللا جل ثناؤه يقول ملالئكته إ: وعن شهر بن حوشب 

فيأخـذون  .. فأمسعوا عبادي  .. إن عبادي كانوا حيبون الصوت احلسن يف الدنيا فيدعونه من أجلي 
  ..بأصوات من تسبيح وتكبري مل يسمعوا مبثله قط 

  !!3��$ و�':�ل 
أو تقعـي يف  .. أرفع من أن تستمعي إىل الغناء  أعلم بانك.. وأنا عندما أكتب إليك هذه الكلمات 

  ..الفحشاء 
  ..ناهية عن املنكر .. آمرة باملعروف .. لكين أريدك أن تكوين داعية لغريك 

  ..وال خيذلك الشيطان .. نعم شجاعة .. كوين شجاعة 
ت بطـوال ولكن هلا .. عجوز قد جاوز عمرها الستني سنة ..   ρρρρصفية بنت عبد املطلب عمة النيب 

  .. وأعاجيب 
حفر املسلمون خندقاً يف جهة من .. وتآمروا على غزو املدينة .. ملا اجتمع الكفار من قريش وغريها 

  .. وكانت اجلبال حتيط ببقية اجلهات .. جهات املدينة 
للرباط أمام اخلندق لصد من يتسلل إلـيهم مـن     ρρρρفاستنفرهم النيب .. وكان عدد املسلمني قليالً 

  ..الكفار 
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لقلـة  .. ومل يترك عندهم من حيرسـهم  .. يف حصن منيع   ρρρρأما النساء والصبيان فقد مجعهم النيب 
  .. املسلمني وكثرة الكفار 

تسلل مجع من اليهود حىت وصـلوا إىل  .. منشغل مع أصحابه يف القتال عند اخلندق  ρρρρوبينما النيب 
  .. سلمني مث مل جيرؤا على الدخول خشية من وجود أحد من امل.. احلصن 

فجعل هذا اليهودي يطـوف  .. وأرسلوا واحداً منهم يستطلع هلم األمر .. فاصطفوا خارج احلصن 
ففزعت وقالت ..  ττττفرأته صفية .. وجعل يبحث وينظر .. حىت وجد فرجة فدخل منها .. باحلصن 

  :يف نفسها 
وقـد  .. وراءنا من يهود  وإين واهللا ما آمنه أن يدل على عورتنا من.. هذا اليهودي يطوف باحلصن 

وعلم اليهودي أن ال رجال .. وإن صرخت فزعت النساء والصبيان .. وأصحابه ρρρρشغل رسول اهللا 
  ..يف احلصن 

  .. مث أخذت عموداً من خشب .. فتناولت سكيناً وربطتها يف وسطها 
فلما مخد .. تلته حىت ق.. فضربته بالعمود على أم رأسه .. ونزلت من احلصن إليه وحتينت منه التفاتة 

  .. تناولت سكيناً .. 
  ..تلك العابدة التقية .. فلله در صفية 

  .. تأملي يف جرأا وبذهلا نفسها خلدمة الدين 
  ..فكم تبذلني أنت لألمر باملعروف والنهي عن املنكر 

ـ .. ويف األسواق من املتربجات .. كم ترين يف االس من النامصات  .. ات ويف األعراس من املتعري
  !فماذا فعلت جتاههن ؟

واملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر ويقيمون الصـالة   [[[[
  .. ]]]]ويؤتون الزكاة ويطيعون اهللا ورسوله أولئك سريمحهم اهللا إن اهللا عزيز حكيم 

  .. ومن ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر استحق اللعنة 
ين كفروا من بين إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مرمي ذلك مبـا عصـوا وكـانوا    لعن الذ [[[[

  .. ]]]]كانوا ال يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون * يعتدون 
   ..مث تفرحني بآخرها .. وال ختجلي من ذلك فالدعوة حتتاج إىل جرأة يف أوهلا 
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  ..!!ا��!وس 
.. وسـلّمت  .. أطاعت .. إذا أتى إحداهن األمر من الشريعة  ..والصاحلات القابضات على اجلمر 

وتأملي يف خرب تلك الفتاة العفيفـة  .. أو تبحث عن خمارج .. أو ختالف .. ومل تعترض .. وأذعنت 
  .. العروس .. الشريفة 

فعرض عليه رسول اهللا  ..جليبيب  يف وجهه دمامة : يقال له   ρρρρكان رجل من أصحاب رسول اهللا 
  ..إذا جتدين كاسداً : فقال  ..ج التزوي
  ..غري أنك عند اهللا لست بكاسد : فقال 

  ..يتحني الفرص لتزويج جليبيب   ρρρρفلم يزل النيب 
:  ρρρρفقـال   ..ليتزوجها ..   ρρρρحىت جاء رجل من األنصار يوماً يعرض ابنته الثيب على رسول اهللا 

  ..زوجين ابنتك .. نعم يا فالن 
  ..سول اهللا يا ر.. نعم ونعمني : قال 

  ..جلليبيب : قال  فلمن ؟: قال  ..إين لست أريدها لنفسي :  ρρρρفقال 
  ..حىت استأمر أمها !! يا رسول اهللا !! جليبيب : قال 

  ..إن رسول اهللا خيطب ابنتك : فأتى الرجل زوجته فقال 
قال  فلمن ؟:  قالت ..إنه ليس يريدها لنفسه : قال  .. ρρρρزوج رسول اهللا .. ونعمني .. نعم : قالت 

  ..يريدها جلليبيب : 
فاغتم أبوهـا  .. وقد منعناها فالناً وفالناً .. ال لعمر اهللا ال أزوج جليبيباً .. حلقى جلليبيب : قالت 
  ..  ρρρρوقام ليأيت رسول اهللا  ..لذلك 

  من خطبين إليكما ؟: فصاحت الفتاة من خدرها بأبويها 
  ..  ρρρρرسول اهللا : قاال 

فكأمنـا  .. فإنه لن يضـيعين  ..   ρρρρأمره ؟ ادفعاين إىل رسول اهللا   ρρρρى رسول اهللا أتردان عل: قالت 
  ..جلَّت عنهما 

  ρρρρفزوجهـا الـنيب    ..شأنك ا فزوجها جليبيباً .. يا رسول اهللا : فقال   ρρρρفذهب أبوها إىل النيب 
  .. جليبيباً 

  .. اً ا كداً كدوال جتعل عيشهم.. اللهم صب عليهما اخلري صباً : ودعا هلا وقال 
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فلمـا انتـهى    ..وخرج معه جليبيب .. يف غزوة  ρρρρحىت خرج النيب .. فلم ميض على زواجه أيام 
  ..وبدأ الناس يتفقد بعضهم بعضاً .. القتال 

  .. نفقد فالنا وفالنا : هل تفقدون من أحد قالوا :   ρρρρسأهلم النيب 
  هل تفقدون من أحد ؟ : مث قال 
  هل تفقدون من أحد ؟ : مث قال ..النا نفقد فالنا وف: قالوا 
  ..ولكين أفقد جليبيباً : قال ..نفقد فالناً وفالناً : قالوا 

  ..فلم جيدوه يف ساحة القتال .. ويطلبونه يف القتلى .. فقاموا يبحثون عنه 
ينظر   ρρρρفوقف النيب .. إىل جنب سبعة من املشركني قد قتلهم مث قتلوه .. مث وجدوه يف مكان قريب 

  .. إىل جثته 
  .. هذا مين وأنا منه .. قتل سبعة مث قتلوه .. قتل سبعة مث قتلوه : مث قال 

  ..وأمرهم أم حيفروا له قربه .. على ساعديه  ρρρρمث محله رسول اهللا 
حىت حفر لـه مث  .. ρρρρوجليبيب ماله سرير غري ساعدي رسول اهللا .. فمكثنا حنفر القرب : قال أنس 

  .. وضعه يف حلده 
  .. فواهللا ما كان يف األنصار أمي أنفق منها : نس قال أ

  ..تسابق الرجال إليها كلهم خيطبها بعد جليبيب 
  .. ]]]]ومن يطع اهللا ورسوله وخيش اهللا ويتقه فأولئك هم الفائزون  [[[[

كل أميت يدخلون اجلنة إال من أىب قالوا يا رسول اهللا ومن يـأىب  : (يقول كما يف الصحيح  ρρρρوالنيب 
   ) ..عين دخل اجلنة ومن عصاين فقد أىب قال من أطا
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 !أ�B,� أ�0 إ�U ؟
فإذا مسعت األمر .. الاليت تقدم إحداهن حمبة اهللا ورسوله على هواها .. فأين تلك الفتيات الصاحلات 

أو توسوس به هلـا  .. بل قدمته على ما تزينه هلا صديقاا .. من اهللا تعاىل قدمته على أمر كل أحد 
  ..نفسها 

  :كما عند أيب داود  ττττت عائشة قال
  .. وال إمياناً بالترتيل .. أشد تصديقاً بكتاب اهللا .. واهللا ما رأيت أفضل من نساء األنصار 

وال يبدين زينتهن إال ما ظهر منـها   [[[[لقد أنزل يف سورة النور قوله تعاىل يف األمر حبجاب املؤمنات 
مث ..   ρρρρفسمعها الرجال مـن رسـول اهللا   ..  ]]]]وليضربن خبمرهن على جيون وال يبدين زينتهن 

  يتلون عليهن ما أنزل اهللا إليهم فيها  .. انقلبوا إليهن 
  .. وعلى كل ذات قرابته .. وأخته .. وابنته .. يتلو الرجل على امرأته .. 

 -.. فاعتجرت به ..  -وهو كساء من قماش تلبسه النساء  -فما منهن امرأة إال قامت إىل مرطها 
  ..  -ته على رأسها لف

  .. وقامت بعضهن إىل أزرهن فشققنها واختمرن ا 
أخذت إزارها وهو ما يلبس من البطن إىل القدمني مث .. أي الفقرية اليت مل جتد قماشاً تستر به وجهها 

  ..شقت منه قطعة غطت ا وجهها 
  ..تصديقاً وإمياناً مبا أنزل اهللا يف كتابه 

  .. ء رسول اهللا معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان فأصبحن ورا: قالت عائشة 
تتستر حىت ال .. وسترها لزينتها .. يف تغطيتها لوجهها .. هذا حال املرأة يف ذلك الزمان .. اهللا أكرب 

  .. يراها الرجال 
  .. هل تدرين من هي هذه املرأة اليت أمرت بالتستر 

وغريهـن مـن   .. وأمساء بنـت أيب بكـر   ..   ρρρρوفاطمة بنت رسول اهللا .. إا عائشة أم املؤمنني 
  ..الصاحلات التقيات 

وغريهـم مـن   .. وعلي .. وعثمان .. وعمر .. عن أيب بكر .. وهل تدرين يسترن زينتهن عن من 
ومع ذلك أمرت النساء بالتستر مع صـالح   ..وأعفُهم وأطهرهم .. أزكى رجال األمة  ..الصحابة 

  .. ذلك اتمع 
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.. والصحابة مجيعاً عن االختالط بالنسـاء  .. والزبري .. وطلحة .. وعمر .. أبا بكر  بل قد ى اهللا
  :فقال 
فاسألوهن مـن وراء   [[[[ ..يعين إذا سألتم أزواج النيب وهن أطهر النساء   ]]]]وإذا سألتموهن متاعاً  [[[[

  ؟؟..ملاذا ..  ]]]]حجاب 
  .. ]]]]ذلكم أطهر لقلوبكم وقلون  [[[[

  وقد فسد الزمان ؟.. ورجالنا .. ا فكيف احلال اليوم مع نسائن
وكأنه زوجها أو .. حتادث إحداهن البائع يف السوق بكل طالقة لسان .. ماذا نقول لنساء جريئات 

  ..أخوها 
  ..ليخفض هلا يف السعر .. بل قد تضاحكه ومتازحه 

  .. مع لبسها للنقاب الواسع 
  ..ة إال كان الشيطان ثالثهما وما خال رجل بامرأ.. وقد تزيد على ذلك اخللوة بالسائق 

فتعصي .. لكنها مع ذلك تقدم عليها بنعم أعطاها اهللا هلا .. وكل هذه املعاصي هي تعلم أا معاصٍ 
  ..وكأن را عاجز عن عذاا .. اهللا بنعمته 

  !!لو شاء اهللا لسلب منك هذه النعم اليت تعصينه ا .. سبحان اهللا 
  ..ظري أحوال النساء اليت فقدن العافية اذهيب إىل مستشفى النقاهة وان

  .. لتري فتيات يف عمر الزهور .. اذهيب إىل هناك 
  ..ال يتحرك يف الواحدة منهن إال عيناها 
.. لو قطعت رجالها ويداها بالسكاكني ملا أحست بشـيء  .. أما بقية جسدها فمشلول شلل كلّي 

  ..واألجر العظيم .. نسأل اهللا هلن الشفاء والعافية 
  ..بإخراج البول والغائط .. تتمىن لو تتحكم ولو .. كل واحدة منهن 

يلْبسن حفائظ علـى  .. بل ال تدري إحداهن أنه قد خرج منها بول أو غائط إىل إذا مشت الرائحة 
  .. عوران كاألطفال 

  .. وتبقى احلفائظ على بعضهن ثالثة أيام وأربعة 
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ودون .. وفجأة .. وتتمشى يف األسواق .. وتلعب  وتضحك.. تأكل وتشرب .. قد كانت مثلك 
  ..أو جلطةٌ يف القلب أو الدماغ .. أصيبت حبادث سيارة .. سابق حتذير 

  ..وثالثني .. وعشرين سنة .. عشر سنني .. صارت حية يف صورة ميتة .. والنتيجة 
يأتيكم به انظر كيف قل أرأيتم إن أخذ اهللا مسعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غري اهللا  [[[[

قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب اهللا بغتة أو جهرة هل يهلك إال القوم * نصرف اآليات مث هم يصدفون 
  .. ]]]]الظاملون 

  .. وال يعين أن كل من أصاا مرض فإن ذلك يكون عقوبةً وجزاء 
  ..ال يأمن مكر اهللا إال القوم اخلاسرون .. ولكن .. كال 

  
  

�ان ا��I�ق � ��!!..  
وال  ..وهلن يف كل ميدان سهم .. صغريها وكبريها ..  اتيتسابقن إىل األعمال الصاحل.. املؤمنات 

  .. تعلمني ما هو العمل الذي به تدخلني إىل اجلنة 
  .. فلعلَّ شريطاً توزعينه يف مدرسة 

  ..يكتب اهللا ا لك رضاه ومغفرته .. أو نصيحةً عابرة تتكلمني ا 
  :كما يف الصحيحني   ρρρρ أخرب النيب.. ولقد 

  ..أن امرأة بغياً من بين إسرائيل كانت متشي يف صحراء 
  .. ويطوف به تارة .. فرأت كلباً جبوار بئر يصعد عليه تارة 
  .. قد كاد يقتله العطش .. يف يوم حار قد أدلع لسانه من العطش 

  .. فلما رأته هذه البغي 
ملـا رأت  .. وأكلت املال احلرام .. قعت يف الفواحش وو.. وأغوت غريها .. اليت طاملا عصت را 

  .. حذاءها .. نزعت خفها .. هذا الكلب 
  .. وسقته .. وأوثقته خبمارها فرتعت له من املاء 

  ؟ ..مباذا .. غفر اهللا هلا .. اهللا أكرب  ..فغفر اهللا هلا بذلك 
  ! هل قتلت يف سبيل اهللا ؟ !هل كانت تقوم الليل وتصوم النهار ؟
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  .. فغفر اهللا هلا .. وإمنا سقت كلباً شربةً من ماء ..  كال
  : أا أخربت عن  ττττوروى مسلم عن عائشة 

واهللا ما دخل بطوننا طعام منـذ  .. يا أم املؤمنني : فقالت .. حتمل ابنتني هلا .. امرأة مسكينة جاءا 
  .. ثالثة أيام 

  ..فلم جتد إال ثالث مترات  ρρρρفبحثت عائشة يف بيت النيب 
ورفعت .. وأعطت كل واحدة من الصغريتني مترة .. ففرحت املسكينة ا .. فأعطتها الثالث مترات 

  .. إىل فيها مترة لتأكلها 
  ..أسرع إىل مترتيهما من األم إىل مترا .. فكانت البنتان لفرط اجلوع 

  .. فرفعتا أيديهما تريدان التمرة اليت بيد األم 
  ..شقت التمرة الباقية بينهما  مث.. فنظرت األم إليهما 

إن اهللا قد أوجب هلا : فقال  ρρρρفذكرت الذي صنعت لرسول اهللا .. فأعجبين حناا : قالت عائشة 
  .. أو أعتقها ا من النار .. ا اجلنة 

واألعظم من ذلك هـو   ..وإن كانت يسرية صغرية .. فالقابضات على اجلمر يتسابقن إىل الطاعات 
  .. صي احلذر من املعا

وحتسبونه هيناً وهـو   [[[[: فقد قال تعاىل عن قوم تساهلوا باملعاصي وتصاغروها .. وعدم التساهل ا 
  .. ]]]]عند اهللا عظيم 

  .. أنه رأى امرأة تعذب يف النار .. كما يف الصحيحني  ρρρρوأخرب النيب 
  فما الذي أدخلها إىل النار ؟ 

دخلت امرأة النار يف ..؟ كال .. موال الناس هل سرقت أ.. ؟ هل قتلت نبياً ؟ ..هل سجدت لصنم 
.. وال هي أرسلتها تأكل من خشاش األرض حىت ماتت هزالً .. فال هي أطعمتها .. سجنتها .. هرة 
  .. فلقد رأيتها يف النار واهلرة ختدشها :   ρρρρقال 

  :  ρρρρأنه قيل للنيب .. وروى البخاري 
  .. ر يا رسول اهللا إن فالنة تقوم الليل وتصوم النها

  تؤذي جرياا بلساا ؟ .. لكنها .. وتصدق .. وتفعل 
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  .. هي من أهل النار  .. ال خري فيها :  ρρρρفقال رسول اهللا 
وال تؤذي أحداً  –يعين بأجزاء يسرية من الطعام  –وتصدق بأثوار .. وفالنة تصلي املكتوبة : قالوا 

 ..  
  .. هي من أهل اجلنة  :  ρρρρفقال رسول اهللا 

  
  

  !! ا�=!ب
  هل تعلمني ؟؟

باسم احلريـة  ..  كوهتك عرض..  كحرب ضروس يريدون منها استعباد كأن احلرب املوجهة إلي
  ..واملساواة 

  ..  فما معىن احلرية اليت يدعوا إليها املفسدون ؟
  .. واأليتام املنبوذين .. والضحايا املنكوبني .. وملاذا ال يدعون إىل حترير العمال املظلومني 

ملا .. ولو مد أحد العابثني يده إليها .. اليت تعيش يف ظل وليها .. صرون على أن املرأة العفيفة ملاذا ي
  ..ملاذا يصرون دائماً على أن هذه املرأة حتتاج إىل حترير .. عادت إليه يده 

حترر  يعد عبودية حتتاج أن.. هل ارتداء املرأة للعباءة واحلجاب لتحمي نفسها من النظرات املسعورة 
  ؟؟..املرأة منها 

  ؟.. هو عبودية وذلٌ للمرأة .. بعيدة عن خمالطة الرجال .. هل ختصيص أماكن معينة لعمل املرأة 
  ؟؟..هو عبودية حتتاج إىل حترير .. وقرارها يف بيتها .. ورأفتها ببناا .. هل تربية املرأة ألوالدها 

ويزعمون أن حجاا .. وتكشفها هلم .. ىل حترير املرأة ملاذا جند أن أكثر من يتناحبون ويدعون إ.. مث 
وال من املصلحني .. ملاذا جند أن أكثر هؤالء هم ليسوا من العلماء .. قيد وغلٌ ال بد أن تتحرر منه 

  وأصحاب الشهوات املسعورة ؟؟.. وشراب اخلمور .. وإمنا أكثرهم من الزناة .. 
  ؟ فلماذا يدعوا هؤالء إىل حترير املرأة 

  ..اجلواب واضح  ملاذا ؟؟.. ملاذا يستميتون إلخراج العفيفة من بيتها 
وأصبحت تلهو وترقص .. فلما تعرت وتبذلت .. اشتهوا أن يروها متعرية راقصة فزينوا هلا الرقص 

  ..قد حررناك : مث صاحوا ا وقالوا .. أرضوا شهوام منها .. يف املسارح 
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حىت حولوهـا إىل  .. وخمالطتهم .. فزينوا هلا مصاحبة الرجال .. شاءوا واشتهوا أن يتمتعوا ا مىت 
.. ومالهـيهم  .. وبارام .. ويف حدائقهم .. على فرشهم .. يستعملونه مىت شاءوا .. محام متنقل 

  ..قد حررناك : صاحوا ا وقالوا .. فلما تكت وتنجست 
  خدعوها بقوهلم حسناء     والغواين يغرهن الثناء

وصديقة فاجرة .. وخادمةً يف طائرة .. وساقيةً للخمر .. واشتهوا أن يروها عارية على شاطئ البحر 
  ..فزينوا هلا ذلك كلَّه وأغروها بفعله .. 

فمن ماذا حرروها .. هذه امرأة متحررة : تضاحكوا بينهم وقالوا .. فلما ولغت يف مستنقع الفجور 
  ؟

  نه إىل احلرية ؟هل كانت يف سجن وخرجت م.. عجباً 
  .. ونزع احلجاب .. هل احلرية يف تقصري الثياب 

  ..ومضاجعة الرفاق .. أم احلرية يف التسكع يف األسواق 
  ..أو اخللوة بذئب غادر .. هل احلرية يف مكاملة شاب فاجر 

  .. هي أن تكوين عفيفة مستترة .. والسيادة النقية .. أليس احلرية احلقيقية 
  .. وزوجك حيسن إليك . .أبوك يرأف عليك 

  .. وولدك ينطرح على قدميك .. وأخوك حيرسك بني يديك 
  ..وهذه هي الكرامة العظيمة اليت أرادها اهللا تعاىل لك 

  
  

!ة ا��I�ء "�!!..  
ويبين .. فالرجل يقوم على القسم اخلارجي فيعمل ويكتسب .. داخلي وخارجي .. واتمع قسمان 

 .. ويبيع ويشتري .. ويقود السيارة .. ويطعم اجلائع  ..ويعاجل املريض .. البيت 

  .. بل كل فيما خيصه .. وال يصح اخللط بينهما .. وتقوم على حاجة البيت .. واملرأة تريب األوالد 
وهو بـني أصـحابه   ..  Jأن أمساء بنت يزيد أتت النيب : أال تري إىل ما أخرجه البيهقي يف الشعب 

أما إنه ما مـن   -نفسي لك الفداء  -واعلم .. إين وافدة النساء إليك .. بأيب أنت وأمي : فقالت 
  .. إال وهي على مثل رأيي .. مسعت مبخرجي هذا أو مل تسمع .. امرأة كائنة يف شرق وال غرب 
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وإنا معشر النساء .. وبإالهك الذي أرسلك .. فآمنا بك .. إن اهللا بعثك باحلق إىل الرجال والنساء 
  .. وحامالت أوالدكم .. ومقضى شهواتكم .. قواعد بيوتكم ..  حمصورات مقصورات
.. وشهود اجلنـائز  .. وعيادة املرضى .. فضلتم علينا باجلمعة واجلماعات .. وإنكم معاشر الرجال 

  ..وأفضل من ذلك اجلهاد يف سبيل اهللا .. واحلج بعد احلج 
.. وغزلنـا أثـوابكم   .. فظنا أموالكم ح.. وإن الرجل منكم إذا أخرج حاجاً أو معتمراً أو جماهداً 

  ..وربينا أوالدكم 
  فما نشارككم يف األجر يا رسول اهللا ؟

هل مسعتم  مقالة امرأة  قط أحسن من مسألتها يف : إىل أصحابه بوجهه كله مث قال  Jفالتفت النيب 
  أمر دينها من هذه ؟

  ..ال : قالوا 
أن حسن تبعـل  .. وأعلمي من خلفك من النساء .. أة انصريف أيتها املر: إليها مث قال هلا  Jفالتفت 

  .. تعدل ذلك كله .. واتباعها موافقته .. وطلبها مرضاته .. إحداكن لزوجها 
  ..     فرحاً واستبشاراً .. فأدبرت املرأة وهي لل وتكرب 

  ..الرعية  وأبناؤهم.. وزوجها ملك .. فهي فيه ملكة .. املرأة مملكتها بيتها .. نعم كلٌ يف جماله 
  .. عند احلاجة .. ولكن قد خترق هذه القاعدة 

  
 

  ..أم 1,�رة .. W�+Cت 
تسقي املـاء  .. خرجت مع جيش املسلمني إىل معركة أحد  Zأن أم عمارة .. يف طبقات ابن سعد 

  ..وفرت مجوع من املسلمني .. لكنها ملا اشتد القتال .. وتداوي اجلرحى 
وما ثبت إال رسول اهللا .. والكفار يصولون وجيولون .. مني يفرون فرأت املسل.. فنظرت أم عمارة 

J  مث أقبلت تشـتد حـىت   .. فسلت سيفاً .. وليس حوله إال عشرة من أصحابه .. يضارب بسيفه
وهي ليس معها ترس تدفع عن .. والناس ميرون به منهزمني .. تذب عنه ..   Jوقفت بني يدي النيب 

  .. نفسها ضرب السيوف 
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فأخذتـه أم  .. فألقى الرجل ترسه .. ألق ترسك إىل من يقاتل :  Jفقال له .. جل معه ترس فمر ر
  .. ووقفت على قدميها تقاتل ..  Jعمارة فجعلت تترس به عن رسول اهللا 

ووىل الرجـل  .. فلم يصنع سـيفه شـيئاً   .. فأقبل رجل على فرس فضرا بالسيف فاتقته بترسها 
أمك : يصيح بابنها  Jفجعل النيب .. وهجمت عليه .. ى ظهره فوقع عل.. فضربت عرقوب فرسه 

  ..فأقبل ولدها فعاوا عليه حىت قتلته .. أمك 
.. فضربه على كتفـه األيسـر   .. إىل ولدها بني يديها .. أقبل فارس من الكفار .. ويف هذه األثناء 

فرأى الدماء جتـري   J فالتفت إليه النيب.. وجعل الدم يرتف .. فكادت يده أن تسقط من أصلها 
  ..اعصب جرحك : فصاح به وقال .. على ثيابه 

.. ينظر إليهما  Jوالنيب .. فربطت جرح ولدها .. خرقاً قد أعدا للجرحى .. فأخرجت أم عمارة 
  ..اض بين فضارب القوم : ضربت كتفه وقالت .. فلما أحكمت جرحه 

  ..ما تطيقني يا أم عمارة  ومن يطيق: من صربها وأخذ يقول  Jفعجب النيب 
  ..هذا ضارب ابنك يا أم عمارة :  Jفقال .. وفجأة أقبل عليها الرجل الذي ضرب ابنها 

  ..فأقبلت تضربه بالسيف حىت مات .. فاعترضت له فضربت ساقه فربك على األرض وهو ينتفض 
  .. وأراك ثأرك بعينك.. وأقر عينك من عدوك .. احلمد هللا الذي أظفرك :  Jفقال 

يضارب القوم ..  Jوالنيب .. مث أقبل عليها أحد الكفار فضرا على عاتقها ضربة غرت يف جسدها 
  : صاح بولدها قال .. فلما رأى جرحها .. ويلتفت إليها 

مقام أمك خري من مقام فالن .. بارك اهللا عليكم من أهل البيت .. اعصب جرحها .. أمك .. أمك 
رمحكم اهللا أهـل  .. ومقام زوج أمك خري من مقام فالن وفالن .. بيت رمحكم اهللا أهل ال.. وفالن 
  ..البيت 

  : فالتفتت إليه أم عمارة وقالت وهي تصارع أملها 
  ..اللهم اجعلهم رفقائي يف اجلنة : فقال .. ادع اهللا أن نرافقك يف اجلنة 

  ..فما أبايل ما أصابين من الدنيا : قالت أم عمارة 
  ..ما التفت مييناً وال مشاالً إال وأنا أرى أم عمارة تقاتل دوين : عن يوم أحد  :يقول بعدها  Jفكان 
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فجرحت .. وشهدت بعدها قتال مسيلمة الكذاب .. نعم جرحت أم عمارة بأحد اثين عشر جرحاً 
  .. وقطعت يدها .. أحد عشر جرحا 
ن ملا احتاج إليهـا الـدين   ولك.. تعلم أن األصل بقاؤها يف بيتها ترعى أوالدها .. فرضي اهللا عنها 

  ..نصرته جبسدها كما نصرته مباهلا 
.. ولكن قد خترق هذه القاعدة .. األصل أنه يكدح خارج البيت ويرتاح داخله  .. وكذلك الرجل 
  ..ويكون يف حاجة أهله .. ويفلي ثوبه .. كان خيصف نعله .. أحياناً  Jفهذا رسول اهللا 

  
  

 �M��1 كPXأ ��!!  
  .. عندنا غالية ألنك .. نعم 

  : قد أوصى اهللا بك أباك وأمك  ف
) جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه .. من عال جاريتني حىت تبلغا : ( فيما رواه مسلم  ρρρρ فقال
 ..  

من أحق الناس حبسن : للرجل الذي سأله فقال .. كما يف الصحيحني  ρρρρوأوصى بك أوالدك فقال 
  صحابيت ؟ 

  ..مث أبوك .. مث أمك . .مث أمك .. أمك : قال 
فعند مسلم والترمـذي  .. وذم من غاضب زوجته أو أساء إليها .. باملرأة زوجها  ρρρρبل أوصى النيب 

..  
  .. فإذا بني يديه مائةُ ألف حاج .. قام يف حجة الوداع   ρρρρأن النيب 

  .. والغين والفقري .. والكبري والصغري .. فيهم األسود واألبيض 
  : عاً وقال هلم ؤالء مجي ρρρρصاح 

  ..أال واستوصوا بالنساء خرياً .. أال واستوصوا بالنساء خرياً 
  .. وروى أبو داود وغريه 

 ρρρρفلما علم الـنيب  ..نساء كثري يشتكني أزواجهن  ρρρρأنه يف يوم من األيام أطاف بأزواج رسول اهللا 
  : وقال للناس .. قام .. بذلك 
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وصح عند ابـن  .. ليس أوالئك خبياركم .. زواجهن نساء كثري يشتكني أ  ρρρρلقد طاف بآل حممد 
  :قال  ρρρρماجة والترمذي أن النيب 

  ) ..خريكم خريكم ألهله وأنا خريكم ألهلي ( 
  
  

 UI� .. !��1و..  
  .. وهو إمنا يريد جناا .. فيأمرها أو ينهاها .. قد يدقق الرجل على امرأته 

ليبيعه وجيعل مثنه يف بيت .. سك وعنرب من مصر وقد جيئ إليه مب..  Zوانظري إىل عمر بن اخلطاب 
تكسر هذا الطيب وتبيعه وجتعل .. وددت أين وجدت امرأة جيدة الوزن :  Zفقال .. مال املسلمني 

 ..أنا أفعل ذلك يا أمري املؤمنني : فقالت امرأته .. املال يف بيت مال املسلمني 
 .. فافعلي : قال 

فكانت إذا التصق بيدها شيء من .. لعنرب بيدها وتزن هلن وتبيع وتكسر ا.. فأخذت النساء تأتيها 
  ..الطيب مسحته خبمارها 
أشـتريت مـن   : فقال .. ز شم فيها طيباً .فلما دنا منها .. ناولته املال .. فلما أقبل عمر يف الليل 

خبماري كان يبقى يف أصابعي فأمسحه : فمن أين هذه الريح ؟ قالت : قال .. ال : ؟ قالت .الطيب 
..  

مث جبذ مخارهـا  .. وأنت تتطيبني من مال املسلمني .. النساء يشترين بأمواهلن .. سبحان اهللا : فقال 
وأخـذ يغسـله   .. فصب منها على اخلمـار  .. وقام إىل قربة معلقة يف السقف .. من على رأسها 
راب ماًء وأخـذ  مث جعل على الت.. فكشف البساط .. فإذا أثر الطيب باق فيه .. ويعصره ويشمه 

  ..فغسله مث ألقاه إليها .. حىت ذهبت الرائحة .. يفرك اخلمار على الطني 
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسـكم  : ( واهللا يقول .. وأليم العذاب .. خوفاً عليها من دقيق احلساب 

ويفعلون ما  وأهليكم ناراً وقودها الناس واحلجارة عليها مالئكة غالظ شداد ال يعصون اهللا ما أمرهم
  ) ..يؤمرون 
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.. وتتطاير الرؤوس .. وتسحق اجلماجم .. أا كانت تقوم احلروب .. بلغ من إكرام الدين للمرأة 
  ..ألجل عرض امرأة واحدة 

  :ذكر أصحاب السري 
  .. أن اليهود كانوا يساكنون املسلمني يف املدينة 

وحياولون أن يزرعوا الفساد والتكشف .. وتستر املسلمات .. جاب وكان يغيظهم نزولُ األمر باحل
  ..فما استطاعوا .. يف صفوف املسلمات 

  .. ويف أحد األيام جاءت امرأة مسلمة إىل سوق يهود بين قينقاع 
  .. فجلست إىل صائغ هناك منهم .. وكانت عفيفة متسترة 

.. أو ملِسها والعبث ا .. ون بالنظر إىل وجهها وودوا لو يتلذذ.. فاغتاظ اليهود من تسترها وعفتها 
ويغروـا  .. فجعلوا يريدوا على كشف وجهها  ..كما كانوا يفعلون ذلك قبل إكرامها باإلسالم 

.. وأخذ طرف ثوا من األسفل .. فغافلها الصائغ وهي جالسة .. ومتنعت .. فأبت .. لترتع حجاا 
  .. ى ظهرها وربطه إىل طرف مخارها املتديل عل

  .. فضحك اليهود منها.. وانكشفت سوأا .. ارتفع ثوا من ورائها .. فلما قامت 
  ..وودت لو قتلوها ومل يكشفوا عورا .. فصاحت املسلمة العفيفة 

فشد اليهـود علـى   ..ووثب على الصائغ فقتله .. سلَّ سيفه .. فلما رأى ذلك رجل من املسلمني 
  .. املسلم فقتلوه 

حىت .. حاصرهم .. وأن اليهود قد نقضوا العـهد وتعرضوا للمسلمات .. بذلك  ρρρρعلم النيب فلما 
  .. استسلموا ونزلوا على حكمه 

  ..ويثأر لعرض املسلمة العفيفة .. أن ينكل م  ρρρρفلما أراد النيب 
  .. قام إليه جندي من جند الشيطان 
  .. وال صيانة املكرمات .. الذين ال يهمهم عرض املسلمات 
  ..وإمنا هم أحدهم متعة بطنه وفرجه 

  .. عبد اهللا بن أيب ابن سلول .. رأس املنافقني قام 
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  .. يا حممد أحسن يف موايل اليهود وكانوا أنصاره يف اجلاهلية : فقال 
  ..وأىب ..  ρρρρفأعرض عنه النيب 

قام املنافق مرة أخـرى  ف..إذ كيف يطلب العفو عن أقوام يريدون أن تشيع الفاحشة يف الذين آمنوا 
  : وقال .. 

  ..وغرية على العفيفات .. صيانة لعرض املسلمات ..   ρρρρفأعرض عنه النيب .. يا حممد أحسن إليهم 
.. أحسن إىل موايلّ : وجره وهو يردد ..   ρρρρوأدخل يده يف جيب درع النيب .. فغضب ذلك املنافق 

  ..أحسن إىل موايلّ 
  .. أرسلين : صاح به وقال والتفت إليه و ρρρρفغضب النيب 

  ..العدول عن قتلهم   ρρρρوأخذ يناشد النيب .. فأىب املنافق 
  .. هم لك :  وقال   ρρρρفالتفت إليه النيب 

  ..وطردهم من ديارهم .. أخرجهم من املدينة  ρρρρلكنه .. مث عدل عن قتلهم 
  
  

 Z�1�- ا�� -:�!!..  
  ..  ذكر ابن عبد الرب يف االستيعاب 

  .. كانت دائمة الستر والعفاف ..  ρρρρرسول اهللا  أن فاطمة بنت
  ..فلما حضرها املوت 

فالتفتت إىل أمساء بنـت  .. وألقي عليها الكساء .. فكرت يف حاهلا وقد وضعت جثتها على النعش 
  ..عميس 

  .. إين قد استقبحت ما يصنع بالنساء : وقالت يا أمساء 
  ..ئها لكل من رأى إنه ليطرح على جسد املرأة الثوب فيصف حجم أعضا

  ..أنا أريك شيئا رأيته بأرض احلبشة .. يا بنت رسول اهللا : فقالت أمساء 
  .. ماذا رأيت : قالت 
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.. مث طرحت عليهـا ثوبـاً   .. حىت صارت مقوسة كالقبة .. فدعت أمساء جبريدة خنل رطبة فحنتها 
جعل هلا .. فلما توفيت فاطمة .. تعرف ا املرأة من الرجل.. ما أحسن هذا وأمجله : فقالت فاطمة 

  .. مثل هودج العروس 
  !فكيف ملا كانت حية ؟.. هذا حرص فاطمة على الستر وهي جثة هامدة 

  !!سبحان اهللا 
  .. الاليت نعلم أن حيبنب اهللا ورسوله .. أين أولئك الفتيات املسلمات 

  :ولكن مع ذلك .. وقلون تشتاق إىل اجلنة 
شغل النسائي فتكشف عورا طائعة خمتارة لتقوم امرأة أخرى بإزالة الشعر من تذهب إحداهن إىل امل

يف غري بيت زوجها .. ما من امرأة تضع ثياا : ( فيما رواه الترمذي   ρρρρوقد قال .. أجزاء جسدها 
  .) .إال هتكت الستر بينها وبني را .. 

، ال  ، وهن املنافقات جات املتخيالتشر نسائكم املترب: ( قد قال فيما صح عند البيهقي  ρρρρوالنيب 
أين الفتيات املسلمات الاليت نؤمل فـيهن أن  .. بل  ) .. األعصم بيدخل اجلنة منهن إال مثل الغرا

  .. ويبذلن أنفسهن وأرواحهن خدمة هلذا الدين .. ينصرن اإلسالم 
  .. أو حديقة .. إىل سوق مث ذهبت .. أو الكعب العايل .. فنفاجأ بإحداهن قد لبست العباءة املطرزة 

وكل هذا ال .. أو أنا ألبسه بني النساء .. ال يراين إال إخويت : وتقول .. أو تلبس إحداهن البنطال 
  ..كما أفىت بذلك العلماء .. جيوز 

فتنشر الصور .. بل قد تزيد بعض النساء بأن ال تكتفي بعمل املعصية بل جتر غريها من الفتيات إليها 
  ..أو االت املليئة بالعهر والفساد .. أو أرقام اهلواتف املشبوهة  ..احملرمة 

إن الذين حيبون أن تشيع الفاحشة يف الذين آمنوا هلم عذاب ألـيم يف الـدنيا    [[[[: واهللا تعاىل يقول 
  .. ]]]]واآلخرة واهللا يعلم وأنتم ال تعلمون 
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 ���I�!!..  
وأن تكون أحقر عند الناس من كل .. فساد حياا يؤدي إىل .. إن تساهل املرأة بالتكشف والسفور 

  ..أحد 
كيف تنظرون .. ممن يتتبعون الفتيات يف األسواق وعند بوابات املدارس .. سألت عدداً من الشباب 

فإذا شبعنا .. إننا حنتقرها ونلعب ا وبعقلها :  -واهللا  –إىل الفتاة اليت تستجيب لكم فقالوا يل مجيعاً 
واهللا يا شيخ إين إذا ذهبت إىل السوق ورأيـت فتـاة   : بل قال يل أحدهم  ..أرجلنا منها ركلناها ب

بل واهللا لو .. وال أجرؤ على االقتراب منها .. عفيفة قد مجعت على نفسها ثياا فإا تكرب يف عيين 
  ..رأيت أحداً يقترب منها لتشاجرت معه 

  .. ا حرية بل انظري إىل ما حيدث يف البالد اليت يزعمون أن فيه
  ..ما ندمت عليه .. بل التفسخ واالحنطاط .. فقد بلغت املرأة من التكشف والسفور 

  ..!!عشرون يف املائة منهن يغتصنب من قبل آبائهن .. يغتصب يومياً يف أمريكا ألف وتسعمائة فتاة 
لغـت نسـبة   وب !!ويقتل سنوياً يف أمريكا مليون طفل ما بني إجهاض متعمد أو قتل فور الـوالدة  

ويف بريطانيا مائة وسبعون شابة حتمل سفاحاً  ..!!الطالق يف أمريكا ستني يف املائة من عدد الزجيات 
  !!كلَّ أسبوع 

  ..كم من امرأة هناك واهللا تتمىن ما أنت عليه من تستر وعفاف 
   ..وكثرت السرقات وأنواع اجلرائم .. انتشرت الفواحش .. بل إن النساء ملا تكشفت هناك 

  ..والشيطان طاملا استعمل بعض النساء لتحقيق الفساد يف األرض 
.. يف اللبـاس  .. وتتبعت املوضات .. فأطاعته وقدمت شهوات نفسها .. ومن استغواها الشيطان 

  .. واالت .. واألفالم .. واألغاين .. والوشم .. والنمص .. والعباءة 
  .. ة را وصارت هذه الشهوات أغلى عندها من اتباع شريع

  ..وما خلقت النار إال لتأديب العصاة .. فهي عاصية 
  ..يوماً  ρρρρكنا عند النيب : قال  ττττأخرج مسلم عن حديث أيب هريرة 

  أتدرون ما هذا ؟ :  ρρρρفقال النيب .. فسمعنا وجبة 
  ..اهللا و رسوله أعلم : فقلنا 
  : قال اهللا ..إىل قعرها فاآلن انتهى .. هذا حجر أرسل يف جهنم منذ سبعني خريفاً : قال 
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يوم تقلب وجوههم يف النار يقولون يا ليتنا أطعنا اهللا * خالدين فيها أبداً ال جيدون ولياً وال نصرياً  [[[[
  .. ]]]]وأطعنا الرسوال 

  .. وأمهلت آخرا .. هذا حال من عصت را 
  .. وتربأ منها أبوها وأمها .. حىت خفت موازينها 
  .. ال أساورها وجمالا و.. ومل تنفعها صديقاا 

  .. هم يف النار ال ينامون وال ميوتون .. وأهل النار 
  .. وجيلسون على النار .. ميشون على النار 

  .. ويأكلون من زقوم النار .. ويشربون من صديد أهل النار 
  .. وتغشى وجوههم النار .. وثيام ونار .. وحلفهم نار .. فرشهم نار 

  .. دي اخلزنة أطرافها قد ربطوا بسالسل بأي
  ..ويرتفع صراخهم .. فيسيل صديدهم .. جيروم ا يف النار 

  ..حىت تبدو العظام .. فيحكّون جلودهم .. ويلقى اجلرب على جلودهم 
  .. مث أخرج منها إىل األرض .. ولو أن رجالً أدخل النار 

  ..وتشوه خلقه .. ملات أهل األرض من ننت رحيه 
  

$ �81ز ��C إ�!ا]!!  
  : قال  قال أبو موسى

  " ..ائتنا : "  ρρρρله  فقال.. أعرابياً فأكرمه   ρρρρأتى النيب 
 سل حاجتك:"   ρρρρفقال له رسول اهللا .. فأتاه 

  .. وأعرت حيلبها أهلي .. ناقة نركبها : قال 
   أعجزمت أن تكونوا مثل عجوز بين إسرائيل ؟:   ρρρρفقال 
  ! سرائيل ؟بين إ وما عجوز! يا رسول اهللا : قالوا 
  ..ضلّوا الطريق  ..إنَّ موسى ـ عليه السالم ـ ملا سار ببين إسرائيل من مصر :" قال 

أخذ علينا موثقاً .. حضره املوت  إنَّ يوسف ـ عليه السالم ـ ملّا  : ما هذا ؟ فقال علماؤهم : فقال 
   –وته معنا ـ أي بدنه بعد م أن ال خنرج من مصر حتى ننقلَ عظامه.. من اهللا 
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  فمن يعلم موضع قربه ؟ : قال 
 حىت تعطيين: قالت .. دلَّيين على قرب يوسف : فقال .. فبعث إليها .. من بين إسرائيل  عجوز: قال 

  ..أكونُ معك يف اجلنة : وما حكمك ؟ قالت : قال .. حكمي 
  ..اُهللا إليه أن أعطها حكمها  فأوحى.. فكره أن يعطيها ذلك 

: فقالـت  .. فأنضـبوه  .. انضبوا هذا املـاء   : فقالت.. ىل حبرية موضع مستنقعِ ما فانطلقت م إ
فإذا الطريق مثل ضوء .. فلما أقلّوه إىل األرض  ..فاستخرجوا عظام يوسف .. فحفروا .. احفروا 

   .. النهار
 )2064) (2/452(وصحيح موارد الظمآن ) 313(لأللباين  احلديث يف السلسة الصحيحة ـ( 
 .. 

  ..وناقة يركبها .. والبون الشاسع بني من يريد أعرتاً حيلبها ..  أرأيت الفرق الواسع
  !الرسول يف اجلنة ؟ وبني من تريد مرافقة

  ! إا اهلمة العالية ، وفقط
ما هي أمنياتك ؟ وما أحالمك ..فإمنا أخاطبك أنت دون سواك .. وال تلتفيت إىل غريك .. فأجيبيين 

  ين تريدين الوصول ؟ وطموحاتك ؟ إىل أ
  ..هل حتملني اهلم الكبري 

  
 !  ..!!ا�AّB ا���

وإمنا .. وتسرحية شعر ..  ءوحذا لباس كمه يكن ال.. هم الدين  يمحلابل .. فقط  كلنفس يال تعيش
  .. هذا الدين  نياألكرب كيف ختدم ماهل

  .. مباركة أينما كانت كوين  ..ها ينت عاصية فكيف تنصحيإذا رأ
  .. النساء يف جمالسهن  ينتفيد
  ..أحسن الناس قوالً أنت ف.. تلك إىل ينوتتودد.. هذه  نيتنصح.. عليهن األشرطة النافعة  نيتوزع
  ..  ]]]]ومن أحسن قوالً ممن دعا إىل اهللا وعمل صاحلا وقال إنين من املسلمني [[[[

   ..تغض إحداهن بصرها عن النظر إىل الرجال الاليت .. صاحلات وأنت حنسبك من ال
  .. بل وتغض بصرها عن النظر إىل من قد تفنت ا من النساء 
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أو السحاق عيـاذاً  .. جرها ذلك إىل كبرية الزنا .. واخللوة احملرمة .. ومن تساهلت بالنظر احلرام 
  ..باهللا 
  .. ]]]]وال تقربوا الزىن إنه كان فاحشة وساء سبيالً  [[[[

أسفله واسع وأعاله .. ة يف مكان ضيق مثل التنور رأى رجاالً ونساًء عرا ρρρρوعند البخاري أن النيب 
فإذا أتاهم ذلك اللهب .. وإذا هم يأتيهم هلب من أسفل منهم .. وهم يصيحون ويصرخون .. ضيق 

  من هؤالء يا جربيل ؟ : فقلت :  ρρρρقال ..صاحوا من شدة حره 
  ..فهذا عذام إىل يوم القيامة .. هؤالء الزناة والزواين : قال 

  .نسأل اهللا العفو والعافية .. آلخرة أشد وأبقى ولعذاب ا
  .. ومن ترك شيئاً هللا عوضه اهللا خرياً منه

  
  

 �23..  
  "..مطالع البدور " ذكر الدمشقي يف كتابه 

  :قال .. عن أمري القاهرة يف وقته شجاع الدين الشـرزي
.. د له بـيض حسـان  إذ حضر أوال.. وهو شيخ كبري شديد السمرة.. بينما أنا عند رجل بالصعيد

  :فقال .. فسألناه عنها.. ويل معها قصة.. هؤالء أمهم إفرجنية: فقال .. فسألناه عنهم
فبينما .. واستأجرت دكاناً أبيع فيه الكتان.. أثناء احتالل الصليبيني له.. ذهبت إىل الشام وأنا شاب

فبعتها .. يت من مجاهلا ما سحرينفرأ.. أنا يف دكاين إذ أتتين امرأة إفرجنية زوجة أحد قادة الصليبيني
  ..وساحمتها يف السعر

وأنا أتبسط معها فعلمت أين .. فأخذت تتردد علي.. وعادت بعد أيام فبعتها وساحمتها.. مث انصرفت
  .. أعشقها

  : قلت للعجوز اليت معها .. فلما بلغ األمر مين مبلغه
  قد تعلقت نفسي ذه املرأة فكيف السبيل إليها ؟

  ..قتلنا حنن الثالثة.. ولو علم بنا.. هذه زوجة فالن القائد :فقالت 
  .. وجتيء ا إيلَّ يف بييت.. حىت طلبت مين مخسني ديناراً.. فما زلت ا
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  .. وأعطيتها إياها.. فاجتهدت حىت مجعت مخسني ديناراً
  
  

�� اHو�- �  ..ا�
  .. نافلما جاءت إيلَّ أكلنا وشرب.. وانتظرا تلك الليلة يف الدار

.. وبـني يـدي اهللا  .. وأنت غريب!! أما تستحي من اهللا : قلت يف نفسي .. فلما مضى بعض الليل
  !!وتعصي اهللا مع نصرانية 

حيـاًء منـك   .. اللهم إين أشهدك أين عففت عن هذه النصرانية: فرفعت بصري إىل السماء وقلت 
  ..وخوفاً من عقابك

  ..أت ذلك قامت وهي غضىب ومضتفلما ر.. مث تنحيت عن موضعها إىل فراش آخر
  .. مضيت إىل دكاين.. ويف الصباح

  .. وواهللا لكأن وجهها القمر.. مرت علي املرأة وهي غضىب.. فلما كان الضحى
أم .. أو عمر.. ؟ أنت أبو بكر..ومن أنت حىت تعف عن هذا اجلمال: قلت يف نفسي .. فلما رأيتها

  . .أو احلسن الزاهد.. أنت اجلنيد العابد
  .. الليلة.. ارجعي ا: وقلت هلا .. حلقت بالعجوز.. فلما جاوزتين.. وبقيت حتسر عليها

  ..ما تأتيك إال مبائة دينار.. وحق املسيح: فقالت 
  .. نعم: قلت 

  .. وأعطيتها إياها.. فاجتهدت حىت مجعتها
  
  

 �M�Kا� ���  ..ا�
حضـرين  .. فلما جلسـت .. ا القمر أقبل عليفكأ.. جاءت. وانتظرا يف الدار .. فلما كان الليل
  ..فتركتها خوفاً من اهللا.. وكيف أعصيه مع نصرانية كافرة.. اخلوف من اهللا

  .. وقليب مشغول ا.. مضيت إىل دكاين.. ويف الصباح
  .. مرت علي املرأة وهي غضىب.. فلما كان الضحى
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  .. لُمت نفسي على تركها.. فلما رأيتها
  .. فسألت العجوز.. عليهاوبقيت أحتسر 

  ..كمداً أو متوت.. إال خبمسمائة دينار.. ما تفرح ا: فقالت 
  ..وأعطيها اخلمسمائة دينار.. وبضاعيت.. وعزمت على بيع دكاين.. نعم: قلت 

  :يقول .. إذ منادي النصارى ينادي يف السوق.. فبينما أنا كذلك
وقد أمهلنا من هنا من التجار املسلمني .. قد انقضت.. ميا معاشر املسلمني إن اهلدنة اليت بيننا وبينك

  .. أسبوعاً
  ..فجمعت ما بقي من متاعي وخرجت من الشام ويف قليب احلسرة ما فيه

  ..عسى أن يذهب ما بقليب من حب تلك ما فيه.. مث أخذت أتاجر ببيع اجلواري
  ..فمضى يل على ذلك ثالثُ سنني

  .. ون بالد الساحلواستعاد املسلم.. مث جرت وقعة حطني
  ..فاشتروها مين مبائة دينار.. وكان عندي جارية حسناء.. وطُلب مين جارية للملك الناصر

  :فقال امللك .. وبقيت يل عشرة دنانري.. فسلموين تسعني ديناراً
فليختر منهن واحدة بالعشرة دنانري اليت .. امضوا به إىل البيت الذي فيه املسبيات من نساء اإلفرنج

  ..ت لهبقي
  
  

  ..ا�T[�8ة 
  ..فأخذا.. رأيت صاحبيت االفرجنية.. فلما فتحوا يل الدار
  ..ال: قالت ! تعرفيين ؟: قلت هلا .. فلما مضيت إىل بييت

ال تفـرح يب إال  : وقلـت يل  .. الذي أخذت مين مائة ومخسني ديناراً.. أنا صاحبك التاجر: قلت 
  ..ة دنانريهاأنا أخذتك ملكاً بعشر.. خبمسمائة دينار

  ..أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممداً رسول اهللا: فقالت 
  ..فتزوجتها.. فأسلمت وحسن إسالمها
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يف األوىل .. فإذا فيه الصرتان اليت أعطيتها.. فلما فتحناه.. فلم تلبث أن أرسلت أمها إليها بصندوق
وهـي أم هـؤالء   .. كنت أراها فيـه لباسها الذي و.. دينار  ويف األخرى املائة.. اخلمسون ديناراً

  ..وهي اليت طبخت لكم العشاء.. األوالد
  ..عوضه اهللا خرياً منه.. ومن ترك شيئاً هللا.. نعم

  ..وهو معه.. ولكن أىن له أن خيتفي من اهللا.. والعبد قد خيتفي من الناس
  
  

 !Bن �� ا���'�!X!!  
  ..إن كان يف ذلك فقدان حيااو.. وال تدنس عرضها.. ال تك سترها.. واملرأة العفيفة

  " :عدالة السماء " ذكر اخلطاب يف كتابه 
وكان يذهب قبل الفجر إىل .. رجل يعمل جزاراً يبيع اللحم.. أنه كان ببغداد قبل قرابة األربعني سنة

  ..وبعد طلوع الشمس يفتح احملل ليبيع اللحم.. مث يرجع إىل بيته.. فيذبح الغنم.. دكانه
ويف أثنـاء  .. وثيابه ملطخة بالـدم .. رجع يف ظلمة الليل إىل بيته.. يل بعدما ذبح الغنمويف أحد الليا

وفجأة سقط على جثة رجل قـد  .. فتوجه إليها بسرعة.. الطريق مسع صيحة يف أحد األزقة املظلمة
  .. والسكني مغروسة يف جسده.. ودماؤه تسيل.. طعن عدة طعنات

  .. والدماء ترتف على ثيابه.. جل ومساعدتهوأخذ حياول محل الر.. فانتزع السكني
  ..لكن الرجل مات بني يديه

  ..والرجل فزع خائف.. والدماء على ثيابه.. فلما رأوا السكني يف يده.. فاجتمع الناس
  ..مث حكم عليه بالقتل.. اموه بقتل الرجل

  ..وأيقن باملوت.. فلما أحضر إىل ساحة القصاص
  :وقال .. صاح بالناس

واآلن يقـام  .. منذ عشرين سنة.. لكين قتلت نفساً أخرى.. ناس أنا واهللا ما قتلت هذا الرجلأيها ال
  ..علي القصاص

  :مث قال 
  ..أعمل على قارب أنقل الناس بني ضفيت النهر.. قبل عشرين سنة كنت شاباً فتياً
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  ..ونقلتهما.. ويف أحد األيام جاءتين فتاة غنية مع أمها
  .. وركبتا يف قاريب.. ايلمث جاءتا يف اليوم الت

  .. وهي كذلك تعلقت يب.. بدأ قليب يتعلق بتلك الفتاة.. ومع األيام
  .. خطبتها من أبيها لكنه أىب أن يزوجين لفقري

  ..فلم أعد أراها وال أمها.. مث انقطعت عين بعدها
  ..وبعد سنتني أو ثالث.. وبقي قليب معلقاً بتلك الفتاة

  ..فجاءتين امرأة مع طفلها.. ابأنتظر الرك.. كنت يف قاريب
  .. وتوسطنا النهر.. فلما ركبت.. وطلبت نقلها إىل الضفة األخرى

  .. اليت فرق أبوها بيننا..  فإذا هي صاحبيت األوىل.. نظرت إليها
  .. واحلب والغرام.. وبدأت أذكرها بسابق عهدنا.. ففرحت بلقياها

  ..ذا ولدهاوأخربتين أا قد تزوجت وه.. لكنها تكلمت بأدب
  ..وذكرتين باهللا.. فصاحت يب.. فاقتربت منها.. فزين يل الشيطان الوقوع ا

  ..وطفلها يصرخ بني يديها.. فبدأت املسكينة تدافعين مبا تستطيع.. لكين مل ألتفت إليها
فبكـت  .. غرقته.. وقربته من املاء وقلت إن مل متكنيين من نفسك.. فلما رأيت ذلك أخذت الطفل

  .. لكين مل التفت إليها. .وتوسلت
.. وتتوسـل .. وهي تنظر إيلّ وتبكي.. وأخذت أغمس رأس الطفل فإذا أشفى على اهلالك أخرجته

وتغطي .. وهي تنظر.. وشددت عليه اخلناق.. فغمست رأس الطفل يف املاء.. لكنها ال تستجيب يل
فأخرجته فإذا هـو  . .وسكنت حركته.. حىت خارت قواه.. والطفل تضطرب يداه ورجاله.. عينيها
  ..فألقيت جثته يف املاء.. ميت

  .. وتقطعت من شدة البكاء.. فدفعتين بكل قوا.. مث أقبلت عليها
وهي تأىب علـي  .. وأخرجه.. وجعلت أغمس رأسها يف املاء.. وقربتها من املاء.. فسحبتها بشعرها

  ..الفاحشة
  .. حىت سكنت حركتها فأخذت تنتفض.. غمست رأسها يف املاء.. فلما تعبت يداي

  .. مث رجعت.. فألقيتها يف املاء.. وماتت
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  ..وسبحان من ميهل وال يهمل.. ومل يكتشف أحد جرمييت
  ..]]]]وال حتسنب اهللا غافالً عما يعمل الظاملون  [[[[.. مث قطع رأسه.. فبكى الناس ملا مسعوا قصته

وال ترضـى تـك   .. ومتوت هي.. االيت يقتل ولدها بني يديه.. فتأملوا يف حال هذه الفتاة العفيفة
  ..عرضها

  ..فهذا طرف من أخبار أهل العفة
  
  

� .. D[�C �:�8ل "1..  
  :وذكر ابن اجلوزي يف املواعظ 

فأطلت امرأة وسألته عن بضاعته ..فمر ذات يوم ببيت.. أن شاباً فقرياً كان بائعاً يتجول يف الطرقات
  .. فلما دخل أغلقت الباب ..فطلبت منه أن يدخل لترى البضاعة.. فأخربها

فيحضر الناس .. واهللا إن مل تفعل ما أريده منك صرخت: فقالت .. فصاح ا.. مث دعته إىل الفاحشة
  ..فما ينتظرك بعدها إال القتل أو السجن.. اقتحم علي داري.. فأقول هذا الشاب

  .. فلما رأى ذلك.. فخوفها باهللا فلم ترتجر
  .. أريد اخلالء: قال هلا 

.. وجعل يأخذ منه ويلقي على ثيابه.. أقبل على الصندوق الذي يجمع فيه الغائط: فلما دخل اخلالء 
  ..وجسده.. ويديه

  ..وطردته من البيت.. وألقت عليه بضاعته.. فلما رأته صاحت.. مث خرج إليها
  ..جمنون.. جمنون: يصيحون وراءه .. ميشي يف الطريق والصبيان.. فمضى

  ..واغتسل.. فأزال عنه النجاسة ..حىت وصل بيته
  ..حىت مات.. فلم يزل يشم منه رائحة املسك

وتنساق .. أو هدية شيطانية.. تبيع إحداهن عرضها مبكاملة هاتفية.. من فتيات اليوم.. فأين هذه العفة
  ..أو تنجر وراء شبهة من منافق.. وراء كالم معسول من فاسق



            
      
      
                         

76

  ..!!د��ع ا�:�]��ت 
  :يف كتابه التوابني  ذكر ابن قدامة
وجعلوا هلـا إن  ..أمروا امرأة ذات مجال أن تتعرض للربيع بن خثيم فلعلها تفتنه .. أن قوماً فساق 

  ..فعلت ذلك ألف درهم 
مث تعرضت له حـني  ..وتطيبت بأطيب ما قدرت عليه .. فلبست أحسن ما قدرت عليه من الثياب 

  ..فأقبلت عليه وهي سافرة فراعه أمرها .. فنظر إليها .. خرج من مسجده 
أم كيف  كيف بك لو قد نزلت احلمى جبسمك فغريت ما أرى من لونك وجتك ؟: فقال هلا الربيع 

  بك لو قد نزل بك ملك املوت فقطع منك حبل الوتني ؟ 
  أم كيف بك لو قد ساء بك منكر ونكري ؟

  .. مث تولت إىل بيتها .. وبكت .. فصرخت صرخة 
  ..ت حىت مات.. وتعبدت 

  :وذكر العجلي يف تارخيه 
  ..أن امرأة مجيلة مبكة وكان هلا زوج فنظرت يوماً إىل وجهها يف املرآة 

  !أترى يرى أحد هذا الوجه وال يفتنت به ؟: فقالت لزوجها 
  ..عبيد بن عمري العابد الزاهد يف احلرم : قال  !من ؟: قالت  ..نعم : قال 

  ..ي عنده وأكشف وجه.. أرأيت إن فتنته : قالت 
فأسفرت عن وجـه  ..فاتته كاملستفتية فخال معها يف ناحية من املسجد احلرام ..قد أذنت لك : قال 

  ..مثل فلقة القمر 
  ..غطي وجهك واتق اهللا .. يا أمة اهللا : فقال هلا 
  ..إين قد فتنت بك : فقالت 
  ..نظرت يف أمرك .. فإن أنت صدقت .. إين سائلك عن شيء : فقال 
  ..ال تسألين عن شيء إال صدقتك : قالت 
أكان يسرك أين قضيت لك هذه احلاجـة  .. لو أن ملك املوت أتاك يقبض روحك .. اخربيين : قال 

  ..اللهم ال : قالت  ..



            
      
      
                         

77

قالت  ..ين قضيت لك هذه احلاجة ؟أأكان يسرك .. فلو أدخلت يف قربك فأجلست للمساءلة : قال 
  .. اللهم ال : 

أكان يسرك أىن .. عطوا كتبهم وال تدرين تأخذين كتابك بيمينك أم بشمالك فلو أن الناس أ: قال 
  قضيت لك هذه احلاجة ؟

  ..اللهم ال : قالت 
كان يسرك أىن قضيت لـك هـذه   .. فلو أردت املرور على الصراط وال تدرين تنجني أم ال : قال 

  ..احلاجة 
كان يسرك إين .. درين ختفني أم تثقلني فلو جيء باملوازين وجيء بك ال ت: قال  ..اللهم ال : قالت 

  قضيت لك هذه احلاجة ؟
كان يسرك إين قضيت لـك هـذه   .. فلو وقفت بني يدي اهللا للمساءلة : قال  ..اللهم ال : قالت 

 ..فقد أنعم اهللا عليك وأحسـن إليـك   .. فاتقي اهللا يا أمة اهللا : قال ..اللهم ال : قالت  احلاجة ؟
  :ل فقا.. فرجعت إىل زوجها 
وأنا وأنت .. الناس يتعبدون ويستعدون لآلخرة .. وحنن بطالون .. أنت بطال : ما صنعت ؟ قالت 

  ..على هذا احلال 
  ..حىت ماتت .. فأقبلت على الصالة والصوم والعبادة 

  
  

 �B� -C�e!!..  
  .. كانت منه أخوف .. وكلما كانت املرأة برا أعرف 

  ..إىل را تائبة مفضية  رجعت.. فإذا قارفت ذنباً أو معصية 
  .. اوهو راض عنه ار ىلقتيف سبيل أن ..  اترك لذة عيشهتو.. اف من ويالت الذنوب خت

  ..وهو الذي يفرح بتوبة عباده إذا تابوا إليه..ويستر عيبها..فيغفر اهللا ذنبها
  :يف الصحيحني 

  ..يف املدينة  ةمتزوجكانت ..  ياتمن الصحابأن امرأة 
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فلم .. وكان الشيطان ثالثَهما .. رجل فخال ا عن أعني الناس بوأغراه .. يطان يوماً الش اوسوس هل
  .. يزل يزين كالً منهما لصاحبه حىت زنيا 

  .. الشيطان  اختلى عنه..  امن جرمه تفلما فرغ
  ..  احىت أحرق الذنب قلبه..  اخطيئته اوأحاطت ..  اوضاقت حيا..  انفسه توحاسب تفبك

  : تقال.. د جتمن حر ما  تصاحمث .. بني يديه  تووقف.. Jىل طبيب القلوب إ تفجاء
  ..فطهرين ..  يتزن.. يا رسول اهللا 
  ..فطهرين .. زنيت .. يا رسول اهللا :  تفقال.. من شقه اآلخر  تفجاء.. ا فأعرض عنه

  ..فأعرض عنها لعلها أن ترجع فتتوب بينها وبني اهللا 
  .. نب يأكل فؤادها والذ.. من عنده .. فخرجت 

  .. فلم تطق صرباً 
  ..يف جملسه من الغد فإذا ا تقبل عليه  εεεεفلما جلس 

  ..طهرين .. يا رسول اهللا : فتقول 
لعلك تريد أن تـرددين كمـا   .. يا رسول اهللا : قالت .. فصاحت من حر فؤادها .. فأعرض عنها 
  ..واهللا إين حلبلى من الزنا .. رددت ماعزاً 

  .. أما ال فاذهيب حىت تلدي : مث قال ..  Jها فالتفت إلي
.. وضـعف جسـدها   .. قد كرب مهها .. جتر خطاها .. ومضت إىل بيتها .. فخرجت من املسجد 

  .. ودمعت عينها 
  .. واآلالم تلد اآلالم .. ذهبت تعد الساعات واأليام 

  ..لدت فلم تزل تتلوى من األمل حىت و.. ضرا املخاض .. فلما مضت تسعة أشهر 
  ..ومحلت وليدها يف خرقتها .. قامت من فراشها .. بل .. مل تنتظر نفاسها .. فلما ولدت 

  .. مث وضعته بني يديه ..  εεεεمث مضت به إىل رسول اهللا 
  ..فطهرين .. هذا قد ولدته يا رسول اهللا : وقالت 

يتلبط .. هو صيب يف مهده  ونظر إىل وليدها فإذا.. فإذا هي يف تعبها ونصبها .. إليها  εεεεفنظر النيب 
  .. بني يدي أمه 
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عاشتها مع فلذة كبدها .. وغابت سنتني كاملتني .. فذهبت .. اذهيب فأرضعيه حىت تفطميه : فقال 
  .. يتقلب يف حضنها .. 

  .. وتودعه بنظراا .. تغسل وجهه بدمعاا 
وناولته يف يده كسرة .. يتها مث خرجت بولدها من ب.. لفت عليها ثياا .. فلما فطمته من الرضاع 

  .. Jحىت وقفت به بني يدي رسول اهللا .. مث أتت به ميشي معها .. خبز 
  ..فطهرين .. وقد أكل الطعام .. قد فطمته .. هذا يا نيب اهللا : فقالت 

وأمـر النـاس   .. مث أمر ا فحفر هلا إىل صدرها .. الصيب إىل رجل من املسلمني ..  εεεεفدفع النيب 
  ..حىت ماتت  فرمجوها

  ..نعم ماتت 
  :وهو يقول .. ليصلي عليها  εεεεوقام .. غسلت وكفنت .. لكنها 

هل وجدت أفضل من أن جادت بنفسـها  .. لو تاا سبعون من املدينة لقبل منهم .. لقد تابت توبة 
..  

  ..وجادت بنفسها يف سبيل اهللا .. ماتت 
واطلـع  .. وشهدت املالئكة الكرام ..  ارستر  توهتك.. يف الزىن  توقع.. هلا فطوىب .. ماتت 

  ..امللك العالم 
   ..بقيت احلسرات و.. ملا ذهبت اللذات لكنها 

  .. الزناب تهااليت متع اأعضاؤهتذكرت يوم تشهد عليها 
  .. به تالذي تكلم السا ..ا تاليت ملس ايده.. ا تاليت مش ارجله

  .. ا شعرة من شعراوكل .. ذراا كل ذرة من .. ا بل تشهد عليه
  .. وعذاب الرمحن .. تذكرت حرارة النريان 

فإذا استغاث أحدهم من .. ويضربون عليها بسياط من حديد.. م يف النارعراقيبهالزناة بيوم يعلق 
وال تراقب اهللا .. ومترح.. وتفرح.. أين كان هذا الصوت وأنت تضحك: نادته املالئكة .. الضرب

  ..!!وال تستحي منه
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أن .. واهللا إنه ال أحد أغري من اهللا.. يا أمة حممد(  :الناس فقال  خطب εεεεأن النيب الصحيحني ويف 
  .) .لضحكتم قليالً ولبكيتم كثرياً .. يا أمة حممد واهللا لو تعلمون ما أعلم.. أو تزين أمته.. يزىن عبده

  ..توبة لو قسمت بني أمة لوسعتهم  تتابف
  
  

 U��� �:"��!!..  
  ..رجاعات توابات .. ؤهم هكذا كانت نسا

  ..كم منهن انزلقت قدمها يف املعصية .. فهل لك أن تتأملي نساء اليوم 
فتركـت  .. وأحلقها بعباد األصنام .. حىت أخرجها من اإلسالم .. بل صال حوهلا الشيطان وجال 

  ..فمن تركها فقد كفر .. العهد الذي بيننا وبينهم الصالة :  Jوقد قال .. الصالة 
مث تأملي ما قصه اهللا علينا من خرب .. انتقلي إىل الدار اآلخرة .. إىل هناك .. قلي معي إن شئت وانت

  ..أهل اجلنة وأهل النار 
  ..وعلى أسرا يتقلبون .. فبينما أهل اجلنة فيها يتنعمون 

ربهم فتخ.. ما حاهلم وخربهم .. على معصية للرمحن .. إذ تساءلوا عن أصحاب هلم كانوا يف الدنيا 
عنـدها  .. ومع شياطينها يسلسـلون  .. ومن زقومها ينجرعون .. املالئكة أم يف النار يصطلون 

  ..ما سلككم يف سقر ؟ .. يشرف أهل اجلنة ينظرون إليهم ويسألوم 
 عنِ*  لُونَيتساء جنات في* الْيمنيِ  أَصحاب إِلَّا* رهينةٌ  كَسبت بِما نفْسٍ كُلُّ: ( قال اهللا 

 نيرِمجا* الْمم لَكَكُمي سف  قَر؟) س  
)  قَالُوا.. ( ذكروا أربعة أسباب أدخلتهم إىل النار .. ما سلككم يف سقر ؟ فامسعي اجلواب .. نعم 
 ..  

  ) ..الْمصلِّني  من نك لَم: ( أوالً 
  ) ..الْمسكني  نطْعم نك ولَم: ( ثانياً 
.. نفعل ما يفعله الناس .. نعم كنا خنوض مع اخلائضني ) .. الْخائضني  مع نخوض وكُنا: (  ثالثاً

وإن ناموا عن .. وإن دخنوا دخنا .. وإن غنوا غنينا .. وإن عصوا عصينا .. إن تركوا الصالة تركنا 
  ..خنوض مع اخلائضني .. وإن عقوا والديهم عققنا .. الصلوات مننا 
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ما كنا نؤمن به إميان من يردعه خوف اآلخرة عن معاصيه ) .. الدينِ  بِيومِ نكَذِّب وكُنا: ( اً رابع
..  
  ) ..الْيقني  أَتانا حتى( 

ومعهم .. نعم واهللا لو اجتمع األنبياء عليهم السالم ) ..  الشافعني شفَاعةُ تنفَعهم فَما: ( قال اهللا 
فالكفار ال تنفعهم شفاعة .. ما قبل اهللا منهم .. وشفعوا لكافر ليخرجوه من النار .. الكرام املالئكة 

  ..الشافعني 
  
  

 Deأدري �< أ W؟!  
تذهب إىل مدرستها بلباس طويل ساتر .. كانت هند فتاة صغرية .. يف إحدى بالد الفجور والسفور 

..  
  ..كزميالتك  البسي قصرياً.. صاحت ا .. وكلما رأا املعلمة 

  ..اشتد غصب املعلمة عليها .. ويف أحد األيام 
  .. باكية البيت  إىل عادت الصغريةف
  .. لطويلةي امالبس من املدرسة بسببستطردين .. املعلمة : ألمها  قالتو

  .. ولكنها املالبس اليت يريدها اهللا يا ابنيت: األم 
  . .ال تريد املعلمة ولكن ..  نعم: البنت 

  واهللا يريد فمن تطيعني ؟ .. ال تريداملعلمة  :األم 
تطيعني خملوقة ال متلك لنفسـها نفعـاً وال    أم. نعم عليك ؟ أو..  أتطعني اهللا الذي أوجدك وصورك

  . .ضراً 
  .. بل أطيع اهللا: فقالت الفتاة 

  .. الطويلة  ذهبت تلك الفتاة بالثياب.. ويف اليوم التايل 
  . . تؤنبها بقسوةوعند ما رأا معلمتها أخذت 

  . .أدري من أطيع ؟ أنت أم هو  واهللا ال: وقالت ..  يةباكالصغرية  انفجرتعندها 
  ومن هو ؟ : فصاحت املعلمة 
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   ..اهللا : قالت الفتاة 
  .. أم أطيعه وأعصيك . .أطيعك أنت فألبس ما تريدين واعصيه هو 

  ..بل أطيعيه .. يعيه بل أط: وهي تقول .. تائبة .. عندها انفجرت املعلمة باكية 
  وأنت من تطيعني ؟

  
  

  ..!!C�ب ا�,'�!ة  �-ا�!أة 1
أوقف زوجي سيارته أثناء الطريق عند مسجد .. كنا منصرفني قبيل املغرب من زيارة عائلية  :قالت 

.. أحسست ببـدين يرجتـف   .. وأنا يف السيارة وحدي .. أظلم علي الليل .. مالصق لسور املقربة 
و .. عشـرات األقـارب   .. نظرت إىل املقـربة  .. وأين أودع الدنيا .. ارة األخرية ختيلت أا الزي

متضـي إىل الـدار   .. آالف اجلنائز كل يوم .. وهم اليوم حتت التراب .. كانوا معنا .. األصدقاء 
ويبكي أهلـهم أيامـاً مث   .. يواجه كل واحد منهم مصريه وحده .. توضع حتت التراب .. اآلخرة 

وأقويـاء  .. وصعاليك و أمـراء  .. أغنياء وفقراء :  وراء هذه األسوار.. نعم .. هاهنا  ..ينسوم 
 .. الكل يتوارون حتت التراب ويالقى كل منهم ما قدم من خري أو شر ..وظلمه وأبرياء  ..وضعفاء 

  !! يا إهلي
ال .. لمة دفنت يف حفرة مظ.. وبدآل من أن أعود إىل صغاري ، كيف لو أن قليب سكت اآلن فجأة 

 والعذاب والسؤال واحلسـاب .. أنا وحدي والظالم .. وال حبيب وال قريب .. أنيس وال جليس 
.. ومل يـذكروين  .. نسوين .. نفضوا أيديهم من تراب قربي .. وأوالدي وأحبايب .. ؟ أما أهلي ..

  ) ..  وكلهم آتيه يوم القيامة فرداً : ( وصدق اهللا ملا قال 
  
  

  ..ا��8ه!ة ا�,����M  أ�:B�.. و;:��ً� 
  .. أرجو أن تصل إىل قلبك قبل أذنك .. أمهس يف أذنك بكلمات .. والدرة املصونة 

  .. ومغازلة الشباب .. ال تغتري بكثرة من يتساهلن باحلجاب .. ال تغتري بكثرة العاصيات 
  ..بال قضية  يعشن.. مههن املسرحيات واألفالم .. ومقارفة احلرام .. أو يتعلقن بالعشق واهليام 
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  .. وتنوعت احملن .. يف زمن كثرت فيه الفنت  -بصراحة  –فنحن 
ورابعة تدعوا إىل املال احلرام .. وثالثة تسهل الفاحشة .. وأخرى تفنت األمساع .. فنت تفنت األبصار 

..  
فيما أخرجـه الترمـذي واحلـاكم     εεεεالذي قال فيه النيب .. حىت صار حالنا قريباً من ذلك الزمان 

للعامل فيهن أجر مخسـني  .. الصرب فيهن كقبض على اجلمر .. فإن وراءكم أيام الصرب : ( غريمها و
حـديث  .. ) .. بل مـنكم  : قال .. أو منهم .. يا رسول اهللا : قالوا .. يعمل مثل عمله .. منكم 
  ..حسن 

فهو غريب .. أعواناً ألنه ال يكاد جيد على اخلري .. وإمنا يعظم األجر للعامل الصاحل يف آخر الزمان 
.. وينظرون إىل احملرمات وال ينظر .. يسمعون الغناء وال يسمع .. نعم غريب بينهم .. بني العصاة 

  .. وهو على التوحيد .. بل ويقعون يف السحر والشرك 
نعم طـوىب  .. وسيعود غريباً كما بدأ فطوىب للغرباء .. بدأ اإلسالم غريباً : قال  εεεεوعند مسلم أنه 

  ..باء للغر
  .. إنه ال يأيت عليكم زمان إال الذي بعده شر منه حىت تلقوا ربكم :  εεεεقال : وعند البخاري 

وعزيت ال أمجع على عبدي خـوفني وال  : يقول اهللا عز وجل : قال  εεεεوأخرج البزار بسند حسن أنه 
  ..ا أمنته يوم القيامة وإذا خافين يف الدني.. إذا أمنين يف الدنيا أخفته يوم القيامة .. أمجع له أمنني 

وكـان  .. وفرح بلقاء اهللا .. أمن يوم القيامة .. معظماً جلالل اهللا .. من كان خائفاً يف الدنيا .. نعم 
  :من أهل اجلنة الذين قال اهللا عنهم 

 اللَّه فَمن* فقني مش أَهلنا في قَبلُ كُنا إِنا قَالُوا*  يتساءلُونَ بعضٍ علَى بعضهم وأَقْبلَ {{{{
  .. }}}}الرحيم  الْبر هو إِنه ندعوه قَبلُ من كُنا إِنا* السمومِ  عذَاب ووقَانا علَينا

فهو يف خـوف  .. آمناً من عذاب اهللا .. مهه شهوة بطنه وفرجه .. أما من كان مقبالً على املعاصي 
  ..وفزع يف اآلخرة 

 وعملُـوا  آمنوا والَّذين بِهِم واقع وهو كَسبوا مما مشفقني الظَّالمني ترى {{{{:  قال اهللا

اتحالي الصف اتضور اتنم الْجا لَهونَ ماؤشي ندع هِمبر كذَل ولُ هالْفَض الكَبِري {{{{ 
..  
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  .. فتوكلي على اهللا إنك على احلق املبني
  ..وال ندرة الثابتات .. وال تغتري بكثرة املتساقطات 

  .. وال تستوحشي من قلة السالكات 
  ..وصانعة الرجال .. يا مربية األجيال 

  .. هذه وصايا استخرجتها لك من مكنون نصحي 
  ..وصدقتك فيها النصح والتوجيه .. سكبت فيها روحي 

  .. يته ويكألك برعا.. أسأل اهللا أن حيفظك حبفظه 
  .. الداعيات العامالت .. وجيعلك من املؤمنات التقيات 

  .. حىت وإن مل تستجييب لنصحنا .. ولسوف تبقني أختاً لنا 
  .. حنب لك اخلري 

  .. وأطراف النهار.. لك آناء الليل اهللا  ادعونلسوف و
  ..نصحك ومحايتك من  ل أبداًمنولن 

  ..معك  ناأن اهللا لن يضيع جهدأملنا و
  ..  إال باهللا ناتوفيقوما 

  ..والسالم عليك ورمحة اهللا وبركاته 
  / كتبه 

  أخوك الداعي لك باخلري
  حممد بن عبد الرمحن العريفي. د
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